
EXERCICIS DE REPÀS DEL BÀSIC 1 
 
Nom i cognom: 

Data: 

 
1. Escriu l’article personal adequat només quan sigui possible. 
 
a. Són _la_ Marta, _en_ Joan, ___l’Oriol i ___l’Anna. 

b. Es diuen ____ Pere, ____ Maria i ____ Antònia. 

c. ____ Carme, vine un moment. 

d. _En_ Ricard i __l’Artur parlen català. (També és correcte dir i escriure na per la, el per en i n’ per l’.) 

 
2. Conjuga el present d’indicatiu dels verbs ser, viure i dir-se. (Recorda que has d’escriure el 
pronom personal.) 
 
a. Ser: jo sóc, tu ets, ell o ella és, nosaltres som, vosaltres sou, ells o elles són 

b. Viure: jo visc, tu vius, ell o ella viu, nosaltres vivim, vosaltres viviu, ells o elles viuen 

c. Dir-se: jo em dic, tu et dius, ell o ella es diu, nosaltres ens diem, vosaltres us dieu, ells o elles 
es diuen 
 
3. Escriu el demostratiu adequat. (Recorda que ha de concordar: pensa si és masculí, femení, 
singular o plural.) 
 
—__Aquesta______ noia d’aquí és francesa. 

—Jo em pensava que era __aquella______ d’allà. 

—__Aquells______ nois que són al fons són italians. 

—I __aquestes_____ noies que hi ha aquí, qui són? 

 
4. Completa aquestes frases amb el possessiu adequat. 
 
a. Em dic Sara. El meu pare es diu Ahmed i __la meva______ mare es diu Yasmina. __Les meves____ 

germanes viuen a Casablanca. __Els meus_____ fills es diuen Jordi i Víctor. __El meu______ home és 

de Sabadell. 

 
b. Nosaltres som la Montserrat i en Josep i som casats. __Els nostres____ fills es diuen Oriol, Roger i 

Anna. Tots vivim a Valldoreix, però __la nostra_____ filla Anna viu amb __el seu______ home als 

Estats Units d’Amèrica. 



 
c. Vosaltres sou l’Oriol i en Roger? Aleshores __els vostres___ pares es diuen Montserrat i Josep, oi? 

__La vostra____ germana encara viu als Estats Units d’Amèrica? 

 
5. Completa aquestes frases amb el terme estàndard, no el col·loquial, referent a la família. 
(Recorda que has d’escriure el possessiu adequat.) 
 
a. El germà del meu pare és __el meu oncle___________. 

b. El pare de la meva mare és __el meu avi_____________. 

c. La filla del meu germà és __la meva neboda_________. 

d. El fill de la meva tia és __el meu cosí____________. 

e. La filla del meu fill és __la meva néta___________. 

f. El pare del meu home és __el meu sogre___________. 

g. La filla de la meva mare és __la meva germana________. 

h. La parella de la meva filla és (home) __el meu gendre__________. 

i. La parella de la meva filla és (dona) __la meva nora / la meva jove__. 

j. La meva parella eventual és (home) __el meu xicot___________. 

 
6. Escriu aquests nombres cardinals amb lletres. (Recorda la norma del guionet: D-U-C.) 
 
0 __zero______________ 

16 __setze_____________ 

17 __disset_____________ 

18 __divuit_____________ 

19 __dinou_____________ 

21 __vint-i-u____________ 

35 __trenta-cinc_________ 

44 __quaranta-quatre_____ 

68 __seixanta-vuit________ 

72 __setanta-dos_________ 

83 __vuitanta-tres________ 

100 __cent______________ 

200 __dos-cents__________ 

300 __tres-cents__________ 

499 __quatre-cents noranta-nou________ 

500 __cinc-cents__________ 

656 __sis-cents cinquanta-sis__________ 

700 __set-cents__________ 

800 __vuit-cents__________ 

888 __vuit-cents vuitanta-vuit_________ 

900 __nou-cents__________ 

1000 __mil________________ 

 



7. Escriu aquests nombres ordinals amb lletres. 
 
1r 2a __primer segona________________ 

2n 3a __segon tercera_________________ 

3r 4a __tercer quarta__________________ 

4t 5a __quart cinquena_______________ 

5è 6a __cinquè sisena_________________ 

6è 1a __sisè primera__________________ 

 
8. Un amic teu se’n va de viatge i et vol enviar una postal. Escriu-li l’adreça. (Recorda que només 
has d’escriure el carrer, el nombre, el pis i la porta, el codi postal i la ciutat.) 
 
  C. de les Vinyes, 537, 4t 2a 
  08290 Cerdanyola del Vallès 
 
(També: plaça [pl.], avinguda [av.], rambla [rbla.], passeig [pg.], passatge [ptge.], carretera [ctra.], ronda [rda.]; 
baixos [bxs.], entresòl [entl.], principal [pral.], àtic [àt.], bloc [bl.], escala dreta [esc. dta.], escala esquerra 
[esc. esq.].) 

 
9. Què hi ha al teu carrer? Escriu com a mínim sis coses, encara que les hagis d’inventar. 
 
Al meu carrer hi ha un forn de pa, dos bars, una perruqueria, una botiga de roba, un restaurant, 
una sabateria, una farmàcia, un supermercat, una llibreria, un banc i un parc infantil. També 
hi ha cases i blocs de pisos. 
 
 
 
10. Completa aquesta entrevista. 
 
—Bon dia!_________________________________ 

—Bon dia! 

—Com va això? / Com anem? / Com estàs?______ 

—Molt bé, gràcies. 

—Com et dius?______________________________ 

—Em dic Houda. 

—Quin és el teu cognom?___________________________ 

—El meu cognom és Ouf. 

—D’on ets?_________________________________ 

—Sóc del Marroc, sóc marroquina. 

—Quina és la teva llengua materna?___________________ 

—És l’amazic. També sé àrab i una mica de francès. 

—Quin dia és el teu aniversari?_______________________ 

— El meu aniversari és el 16 de maig. 



—On vius?________________________________ 

—Visc a Barberà. Al barri de la Romànica. 

—Quina és la teva adreça?_________________________ 

—Carretera de Barcelona, 37, 3r 2a. 

—Quants anys tens?_________________________ 

—En tinc 35. 

—De què fas? / De què treballes? / A què et dediques?_ 

—Faig de traductora. 

—Què t’agrada fer?__________________________ 

—M’agrada llegir, passejar i escoltar música. 

—Quin és el teu telèfon? / Quin telèfon tens?__________ 

—És el 637 451 982. 

—Adéu, fins aviat!________________________________ 

—Que vagi bé! 

 
11. Quins són els set dies de la setmana?  
 
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. 
 
12. Escriu la preposició i l’article adequats. (Recorda que de vegades s’escriuen junts i de vegades 
separats.) 
 
a. Visc __al___ passeig de Ramon Llull. 

b. Vivim _a les_ avingudes més amples que hi ha. 

c. Visc _a la__ plaça de Jaume I. 

d. Vivim __als__ carrers més sorollosos del poble. 

e. Visc ___a l’avinguda de Pompeu Fabra. 

  f. Plaça __del__ Mercat 

  g. Rambla _de les_ Flors 

  h. Carrer __de l’Aigua 

  i. Passatge _de la_ Primavera 

  j. Carrer __dels_ Petons 

 
13. Completa la graella. (Recorda que has d’escriure l’article.) 
 

Parts del dia el matí el migdia la tarda el vespre la nit la matinada 
 
 

Hores 
06.00 
12.00 

12.00 
15.00 

15.00 
19.00 

19.00 
22.00 

22.00 
01.00 

01.00 
06.00 

 
 

Àpats l’esmorzar el dinar el berenar el sopar  — 
 
 



14. Quina hora és? (Recorda que també has d’escriure el verb.) 
 
01.00 __És la una (en punt)________ 

14.00 __Són les dues (en punt)______ 

20.45 __Són tres quarts de nou______ 

10.30 __Són dos quarts d’onze______ 

15.15 __És un quart de quatre______ 

07.15 __És un quart de vuit_________ 

18.30 __Són dos quarts de set_______ 

05.45 __Són tres quarts de sis_______ 

 
15. Quines són les quatre estacions de l’any? (Recorda que has d’escriure l’article.) 
 
 
La primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern. 
 
 
16. Escriu els dotze mesos de l’any. 
 
 
Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. 
 
 
 
 
17. Conjuga el present d’indicatiu del verb parlar. (Recorda que has d’escriure el pronom 
personal.) 
 
a. Parlar: jo parlo, tu parles, ell o ella parla, nosaltres parlem, vosaltres parleu, ells o elles parlen 

 
18. Què fas cada dia? Explica què fas durant el dia (70 paraules). 
 
 
Cada dia em llevo a dos quarts de nou del matí. Em dutxo amb aigua ben calenteta i esmorzo 
d’un got de llet de soia i de pa amb tomàquet. Després em rento les dents i me’n vaig a la feina. 
Hi vaig amb bicicleta. Al matí treballo de deu a dues. Sóc administratiu. 
 
Al migdia torno a casa i dino tranquil·lament. De vegades dino sol i de vegades dino amb el meu 
xicot. Després de dinar sempre faig la migdiada.  
 
A tres quarts de quatre de la tarda surto de casa i torno a la feina. A la tarda treballo de quatre a 
sis. Sempre plego a les sis en punt. Sovint vaig a berenar al bar del costat.  
 
Al vespre faig dues activitats diferents: el dilluns i el dimecres vaig al gimnàs, i el dimarts i el 
dijous estudio alemany. Quan torno a casa faig el sopar i jo i la meva parella sopem plegats. 
Després de sopar mirem una estona la televisió, llegim o ens connectem a Internet. Me’n vaig a 
dormir cap a les dotze de la nit. 
 
 
(Aquest text d’exemple és el doble de llarg del que havíeu de fer vosaltres.) 

 
 
 
 



19. Conjuga el present d’indicatiu dels verbs fer i anar. (Recorda que has d’escriure el pronom 
personal.) 
 
a. Fer: jo faig, tu fas, ell o ella fa, nosaltres fem, vosaltres feu, ells o elles fan 

b. Anar: jo vaig, tu vas, ell o ella va, nosaltres anem, vosaltres aneu, ells o elles van 

 
20. Què estàs fent en aquests moments, Enric? 
 
Estic __traduint_____ (traduir) un llibre, estic __preparant____ (preparar) una festa sorpresa i estic 

__aprenent_____ (aprendre) un idioma. 

 
21. Conjuga el present d’indicatiu dels verbs tenir i estar. (Recorda que has d’escriure el pronom 
personal.) 
 
a. Tenir: jo tinc, tu tens, ell o ella té, nosaltres tenim, vosaltres teniu, ells o elles tenen 

b. Estar: jo estic, tu estàs, ell o ella està, nosaltres estem, vosaltres esteu, ells o elles estan 

 
22. Respon a aquestes qüestions relacionades amb la feina. (Recorda que has d’escriure l’article o 
l’article i la preposició, i que cal fer cas de la indicació del sexe.) 
 
a. Qui fa àpats? (dona) __La cuinera_______ On treballa? _Al restaurant / En un restaurant________ 

b. Qui repara cotxes? (home) __El mecànic______ On treballa? _Al taller / En un taller_____________ 

c. Qui ensenya català? (dona) __La professora______ On treballa? _A l’institut / En un institut_______ 

d. Qui porta begudes als clients? (home) __El cambrer______ On treballa? _Al bar / En un bar_______ 

e. Qui despatxa els clients? (dona) __La dependenta___ On treballa? _A la botiga / En una botiga____ 

f. Qui ven aspirines? (home) __El farmacèutic____ On treballa? _A la farmàcia / En una farmàcia____ 

g. Qui instal·la la calefacció? (dona) __La lampista_____ On treballa? _A les cases / En una casa_____ 

h. Qui aixeca les parets d’una casa? (home) __El paleta_____ On treballa? _A l’obra / En una obra_____ 

i. Qui pinta les parets? (dona) __La pintora_____ On treballa? _ A les cases / En una casa__________ 

j. Qui talla la gespa i rega les plantes? (home) __El jardiner____ On treballa? _Al parc / En un parc____ 

k. Qui renta, talla i pentina els cabells? (dona) La perruquera On treballa? A la perruqueria / En una…_ 

l. Qui posa injeccions? (home) __L’infermer____ On treballa? _A l’hospital / En un hospital_________ 

m. Qui escombra, frega i neteja vidres? (dona) La netejadora On treballa? A l’empresa de neteja / …___ 

n. Qui atén els malalts i fa receptes? (home) _El metge_ On treballa? _ A l’hospital / En un hospital___ 

o. Qui redacta documents a l’ordinador? (dona) L’administrativa On treballa? A l’oficina / En una…___ 



p. Qui fa mobles? (home) __El fuster_______ On treballa? _A la fusteria / En una fusteria__________ 

 
23. Respon a aquestes qüestions referides a aliments. (Recorda que has d’escriure l’article.) 
 
a. Escriu el nom de cinc cereals o fècules: la pasta (els espaguetis, els macarrons, els fideus, 
el cuscús, els galets), l’arròs, el pa, els cereals de l’esmorzar, la farina de blat, el blat de moro, 
la patata 
b. Escriu deu noms de verdura: la pastanaga, els espinacs, la coliflor, la ceba, l’escarola, el pebrot 
vermell, el pebrot verd, el tomàquet, el cogombre, la mongeta tendra, l’enciam, l’albergínia, 
la bleda, la carxofa, el carabassó, la carabassa, el bròquil, l’espàrrec, l’api, el bolet 
 
 
c. Escriu deu noms de fruita: la poma, la cirera, la taronja, el meló, la figa, la llimona, la síndria, 
el raïm, la mandarina, la maduixa, el préssec, la banana, la pruna, la pera, el kiwi, la pinya, 
la castanya, l’albercoc, la nespra 
 
 
d. Escriu el nom de tres làctics: la llet, el formatge, el iogurt, la mantega, el mató 
 
e. Escriu cinc noms de carn: la vedella (el tall o el bistec), el porc (el llom, el filet), el pollastre 
(la cuixa, el pit), el xai (la costella, la mitjana), el conill, el gall dindi, el pernil dolç, el pernil salat 
 
f. Escriu cinc noms de peix o marisc: el bacallà, la sardina, la tonyina, el lluç, el rap, l’orada, el salmó, 
el calamar, el musclo, la cloïssa, la gamba, l’escamarlà, el cranc 
 
g. Escriu tres noms de llegum: els cigrons, les llenties, els pèsols, les mongetes seques, les faves, 
la soia 
h. Escriu tres noms de fruita seca: la nou, l’avellana, l’ametlla 
 
i. Escriu el nom de cinc greixos o dolços: l’oli (d’oliva, de gira-sol), la mantega, el sucre, el pastís, 
la coca, la xocolata, el bombó, l’ensaïmada, les galetes, el croissant, el caramel, el suc de taronja 
artificial, el gelat 
j. En un mercat, on comprem el peix? _A la peixateria / En una peixateria_. 

k. On comprem el pa? _Al forn (de pa) / En un forn (de pa) / A la fleca / En una fleca_. 

 
24. Vesteix el teu home tenint en compte que és un dia molt fred. Fes-ho per ordre. (Recorda que 
has d’escriure l’article.) 
 
1r _els calçotets_________ 

2n _els mitjons__________ 

3r _els pantalons________ 

4t _la samarreta_________ 

5è _el jersei____________ 

6è _les sabates___________ 

7è _l’abric_______________ 

8è _la bufanda___________ 

9è _els guants___________ 

 
25. Vesteix la teva dona tenint en compte que és un dia molt fred. Fes-ho per ordre. (Recorda que 
has d’escriure l’article.) 
 



1r _les calces___________ 

2n  _els sostenidors_______ 

3r _les mitges___________ 

4t _la faldilla____________ 

5è _la brusa_____________ 

6è _la jaqueta___________ 

7è _les botes____________ 

8è _l’abric______________ 

9è _la bufanda___________ 

10è _els guants___________ 

 
26. Descriu-te. Com ets físicament? Quin caràcter tens? Què t’agrada fer? (40 paraules). 
 
 
Sóc un noi més aviat alt i prim. Sóc ros. Duc els cabells curts i els tinc arrissats. Tinc els ulls 
grossos i blaus. Porto ulleres. Normalment duc texans, samarretes de cotó i vambes. 
 
Tothom diu que sóc molt simpàtic i obert. Sóc xerraire i força esportista. I una mica tafaner! 
 
M’agrada molt fer excursions a la muntanya, llegir, ballar, escoltar música i mirar el futbol. 
 
 
(Aquest text d’exemple és més llarg del que havíeu de fer vosaltres.) 

 
 
 
 
 
 
 
27. Escriu el color adequat. (Recorda que ha de concordar: pensa si és masculí, femení, singular o 
plural.) 
 
a. La sang és _vermella______. 

b. El cel és _blau__________. 

c. La mandarina és _taronja_______. 

d. La mel és _marró_________. 

e. Les fulles d’una planta solen ser _verdes_______ i els enciams són _verds_________. 

f. El fum és _gris__________ i la cendra del tabac és _grisa_________. 

g. El cafè és _negre_________. 

h. La llet és _blanca________. 

i. El sol és _groc__________ i la banana és _groga_________. 

j. L’albergínia és _lila/morada_. 

 
28. Quin objecte és? (Recorda que has d’escriure l’article.) 



 
a. Serveix per a anotar-hi coses: _la llibreta / el quadern / el bloc_ 

b. Serveix per a pentinar-se: _la pinta / el raspall_____ 

c. Serveix per a trucar: _el telèfon_________ o _el mòbil____________ 

d. Serveix per a mirar-se: _el mirall__________ 

e. Serveix per a escriure: _el llapis__________ o _el bolígraf / la ploma_ 

f. Serveix per a eixugar-se la suor: _el mocador_________ 

g. Serveix per a encendre foc: _l’encenedor / els llumins / els mistos_ 

h. Serveix per a dur-hi monedes i bitllets: _la cartera_________ o _el moneder_____ 

i. Serveixen per a pagar: _els diners_________ 

j. Serveixen per a obrir portes: _les claus__________ 

k. Serveixen per a veure-hi bé si tens miopia: _les ulleres________ 

l. Serveix per a desar l’objecte anterior i protegir-lo: _l’estoig / la funda_ 

m. Serveix per a dur-hi totes aquestes coses: _la bossa___________ 

 
29. Conjuga el present d’indicatiu dels verbs voler i dur. (Recorda que has d’escriure el pronom 
personal.) 
 
a. Voler: jo vull, tu vols, ell o ella vol, nosaltres volem, vosaltres voleu, ells o elles volen 

b. Dur: jo duc, tu dus/duus, ell o ella du/duu, nosaltres duem, vosaltres dueu, ells o elles duen 

 
30. Completa aquest text amb els verbs que hi ha entre parèntesis. 
 
Jo __em dic_______ (dir-se) Maria. __Visc_________ (viure) a Viladepau i __sóc__________ (ser) 

professora de català al Centre. Cada dia __treballo_____ (treballar) de 8 a 3 hores. Les primeres hores 

__preparo______ (preparar) les classes i __reviso________ (revisar) els exercicis dels alumnes, i des de les 

11 hores __faig_________ (fer) classe. Cada divendres __tinc_________ (tenir) reunió amb els altres 

professors, tots junts __parlem_______ (parlar) de les classes i __organitzem___ (organitzar) activitats. 

 
Aquest __és__________ (ser) un company de feina. Ell __es diu________ (dir-se) Pau i 

__és___________ (ser) professor d’informàtica del Centre. En Pau __és___________ (ser) d’Andorra, 

però fa 10 anys que __viu__________ (viure) a Viladepau i __treballa_____ (treballar) aquí des de fa 



2 anys. En Pau __és__________ (ser) molt esportista, cada dia abans de començar a treballar 

__va___________ (anar) al gimnàs, després __es dutxa_____ (dutxar-se), __es canvia_____ (canviar-se) 

de roba i __ve__________ (venir) a la feina amb bicicleta. Sempre __arriba_______ (arribar) una mica 

tard. 

 
En Pau i jo __som__________ (ser) amics des que ell __treballa_____ (treballar) aquí. Moltes vegades 

__anem________ (anar) junts a la cafeteria a prendre un cafè i __parlem_______ (parlar) de la feina o de 

la família. A més, tots dos __estudiem_____ (estudiar) neerlandès. __Anem_________ (anar) a classe el 

dimarts. De vegades __fem__________ (fer) junts els exercicis. 

 
31. Completa el text amb la preposició adequada. 
 
Sóc __de_ Bolívia. Ara visc __a__ Barberà del Vallès, __a__ la carretera de Barcelona, 9, 1r 1a. Visc 

_en__ un pis. Visc _amb_ la meva parella. Jo faig _de__ monitor esportiu i la meva parella treballa _de__ 

cuinera. Sempre porta un davantal _per_ no embrutar-se. 

 
32. Completa les respostes tenint en compte que has d’usar el pronom en i que cada vegada cal 
anomenar un recipient diferent. (Recorda que no has d’usar mesures [un quilo, dos litres…] ni 
unitats [un, dos, tres…].) 
 
—Quant arròs vols? 

—En vull un paquet.________________________ 

—Quant vi voleu? 

—En volem una ampolla. / En vull una ampolla._ 

—Quanta tonyina voleu? 

—En volem una llauna. / En vull una llauna._____ 

—Quanta xocolata vols? 

—En vull una rajola._________________________ 

—Quanta mel vols? 

—En vull un pot.____________________________ 

—Quantes galetes voleu? 

—En volem una capsa. / En vull una capsa.______ 



—Quantes taronges voleu? 

— En volem una bossa. / En vull una bossa.______ 

 
33. Escriu la paraula que significa el contrari. 
 
a. Darrere la porta ↔ __Davant_______ la porta. 

b. Sobre la taula ↔ __Sota_________ la taula. 

c. Ell és lluny ↔ Ell és __a prop_______. 

d. A la dreta de la finestra ↔ __A l’esquerra____ de la finestra. 

e. Sempre ↔ __Mai__________. 

f. Ella és morena ↔ Ella és __rossa________. 

g. Té els cabells llisos ↔ Té els cabells __arrissats____. 

h. Porta els cabells llargs ↔ Porta els cabells __curts________. 

i. Un home gras ↔ Un home __prim_________. 

j. Uns ulls petits ↔ Uns ulls __grossos______. 

k. Ell és treballador ↔ Ell és __gandul_______. 

l. Ella és generosa ↔ Ella és __garrepa______. 

m. Ell és discret ↔ Ell és __tafaner______. 

n. Un cotxe vell ↔ Un cotxe __nou__________. 

o. Tot ↔ __Res__________. 

p. Un rellotge quadrat ↔ Un rellotge __rodó_________. 

 
34. Completa aquestes frases amb el verb agradar i el pronom adequat. 
 
a. A mi __m’agrada_____ molt ballar. 

b. A tu __t’agraden____ les cançons alegres? 

c. A ella no __li agrada____ esquiar. 

d. A nosaltres __ens agraden__ els colors vius. 

e. A vosaltres __us agrada____ llegir. 

f. A elles __els agrada__ dormir. 

 
35. Escriu el femení singular, el masculí plural i el femení plural del nom o adjectiu que hi ha a 
continuació. 
 
a. Administratiu, __administrativa____, __administratius____, __administratives____. 

b. Amic, __amiga_____________, __amics_____________, __amigues____________. 



c. Estret, __estreta____________, __estrets_____________, __estretes____________. 

d. Casat, __casada____________, __casats______________, __casades____________. 

 
36. Per a acabar… 
 
a. Sovint vol dir __amb freqüència____. 

b. Què vol dir serrell? __Són els cabells tallats curts que hi ha davant el front______________. 

c. Quan algú té els cabells de color vermell és __pèl-roig__________. 

d. Si m’agrada molt xerrar és que sóc molt __xerraire__________. 

e. Com es diu la cosa blanca que utilitzo per a escriure a la pissarra? __El guix___________. 

f. Com es diu la joia que es posa en un dit? __L’anell___________. 

g. Com es diu la joia que es posa a les orelles? __Les arracades_____. 

 


