
ÍNDEX TEMÀTIC DELS APUNTS DE LLENGUA 
 
 
 

MORFOSINTAXI   
   
Dilluns comencen les vacances de 
Setmana Santa!   

(clica aquí) 
Expressions temporals: els dies de la 
setmana 

Diuen que tot és relatiu, fins i tot 
alguns pronoms! 

(clica aquí) Els pronoms relatius 

El perquè de tots els perquès (clica aquí) L’ús de perquè, per què i per a què 

Messi i Rossi no són l’imperfet de 
subjuntiu   

(clica aquí) L’imperfet de subjuntiu 

Possessius, sí, però no en fem un 
gra massa   

(clica aquí) L’ús dels possessius 

Quan la unió fa la força... de 
vegades endimoniada! 

(clica aquí) Les perífrasis verbals 

Si no fos per la sinologia (clica aquí) L’ús de sinó, i si no 

‘Tens dubtes?’ ‘Sí, moltes’   (clica aquí) El gènere d’alguns mots 

Tirem un polsim de pronoms 
febles a l’olla!   

(clica aquí) Els pronoms febles 

Quan el femení no ve del masculí. 
El gènere en el nom 

(clica aquí) El gènere dels substantius 

No tot cau bé (clica aquí) Ús del verb caure 

Parlem del temps, abans que sigui 
massa tard! 

(clica aquí) Connectors temporals 

Ens preguntem sobre els 
interrogatius? 

(clica aquí) Tipus d’interrogatius 

   

ORTOGRAFIA   
   

Fem nostre el guionet... xino-xano  (clica aquí) L’ús del guionet 

Les bessones inseparables o el 
cas de ela geminada   

(clica aquí) La ela geminada (l·l) 

Les vocals punyeteres   (clica aquí) Les vocals 
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L’apòstrof. Quan l’hem d’utilitzar, 
l’apliquem bé? 

(clica aquí) L’ús de l’apòstrof 

El cas de dues estrangeres (clica aquí) Les grafies k i w 

Els ianquis no la porten (clica aquí) La grafia y 

De crisi, només n’hi ha una! (clica aquí) Terminació grup -si 

Aquesta setmana vibrarem (clica aquí) La grafia i el so de la r 

Posem els punts sobre les is (clica aquí) La dièresi 

 
LÈXIC 

  

   

No fugim d’estudi!   (clica aquí) Vocabulari referent a l’escola 

Parelles conflictives   (clica aquí) 
L’ús d’alguns noms i adjectius quant 
al significat 

Vigila amb el que dónes!   (clica aquí) L’ús d’alguns verbs quant al significat 

Véns a comprar? (clica aquí) Vocabulari referent a articles de regal 

Per descomptat! (clica aquí) Expressions mal utilitzades 

No tot s’hi val (clica aquí) Paraules procedents d’altres llengües 

No sempre van juntes (clica aquí) Paraules homòfones 

Fem soroll! (clica aquí) Onomatopeies 

Glup! (clica aquí) Onomatopeies 

 
PUNTUACIÓ 

  

   

Ah, sí? Oh...!   (clica aquí) L’ús dels signes d’entonació 

Una coma és més que una pausa! (clica aquí) L’ús de la coma 
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Tot són punts (clica aquí) 
L’ús dels punts suspensius i dels dos 
punts 

La mida sí que importa (clica aquí) Usos dels guions 

   

REDACCIÓ   
   
Ni elles són més sensibles, ni ells, 
més valents   

(clica aquí) El llenguatge sexista 

Pànic al paper en blanc (clica aquí) Tècniques de redacció 

Per quedar com uns senyors... (clica aquí) Estructura d’un correu o carta 

   

APUNTS CULTURALS   
   

De tions i caganers (clica aquí) 
Apunts de Nadal sobre la tradició 
dels tions i dels caganers 

Nadal, una amalgama de cultures (clica aquí) 
D’on provenen les tradicions de 
Nadal? 

Per Sant Jordi és tradició un llibre, 
una rosa i un petó 

(clica aquí) Sant Jordi: poemes i curiositats 

Sant Jordi mata l’aranya   (clica aquí) Sant Jordi: dites i llegenda 

I l’endemà també és festa... Sant 
Esteve 

(clica aquí) 
L’origen de la celebració de Sant 
Esteve 

   

CONVENCIONS   

Una minúscula pinzellada en 

majúscula 
(clica aquí) Ús de majúscules i minúscules 

Tornem-hi, amb les majúscules! (clica aquí) Ús de majúscules i minúscules 
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