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Exercicis d’ortografia catalana

Exercici d’ortografia: b i v
Omple els espais buits amb b o v.

1. Am.....ient
2. Ad.....ent
3. Lli.....re
4. Mo.....le
5. Clava.....a
6. Sem.....lança
7. Parlà.....em
8. Adjecti.....al
9. En.....eja
10.Circum.....al·lació
11.Compara.....le
12.In.....ent
13.Trium.....irat 
14.Bom.....er 
15......leda

Exercici d’ortografia: s, ss, c, ç i z
Corregeix les paraules mal escrites quan calgui.

1. Braç: .........................
2. Cansó: .........................
3. Pallasso: .........................
4. Alcaldesa: .........................
5. Celadora: ...........................
6. Concell: .........................
7. Síndria: .........................
8. Antisocial: .........................
9. Assasinat: .........................
10.Colse: .........................
11.Transiberià: .........................
12.Amassona: .........................

Exercici d'ortografia: g, j, tg i tj
Omple els buits amb g, j, tg o tj.

1. Hem passe.....at per la pla.....a amb la meva .....ermana.
2. Passem per l’hostal a deixar l’equipa.....e.
3. M’han proposat dur a terme un pro.....ecte d’arquitectura.
4. El .....ovent d’avui en dia no s’interessa .....ens per la lectura clàssica.
5. Aquella .....ugadora de futbol s’ha lesionat.
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6. Diu que es troba pit.....or que ahir. Es veu que s’ha conta.....iat
d’una grip forta.

7. Cal molt de cora.....e per anar-se’n a viure sol a l’estranger.
8. M’he comprat un .....ersei d’allò més nadalenc.

Exercici d’ortografia: m i n
Omple els buits amb n o m.

1. I ..... ..... oble
2. I ..... fermer
3. E ..... botit
4. Co ..... vidar
5. Ta ..... ..... ateix
6. Be ..... parlat
7. A ..... pliar
8. Co ..... fessió 

Exercici d’ortografia: que i què
Escriu que o què segons convingui.

1. ....... has fet per sopar?
2. He pensat ....... podríem anar-hi de viatge.
3. ....... bonic! No havia vist mai una exposició així.
4. La pel·lícula ....... vam anar a veure al cinema ha guanyat un premi.
5. No sé ....... li passa.
6. L’home ....... t’ho va vendre et va ben enganyar.
7. ....... no t’ha agradat l’amanida?
8. ....... dius! No m’ho crec.

Si encara tens dubtes amb el  què/que,  fes aquests  exercicis de pronoms
relatius.

Si t’has quedat amb ganes d’aprendre més sobre els errors comuns, pots
donar una ullada a aquest vídeo amb el  top 5 d’errors ortogràfics. També
tens a la teva disposició un seguit  de vídeos  d’ortografia exprés en què
s’expliquen breument algunes de les errades ortogràfiques més freqüents.

Ara l’únic que queda és corregir els exercicis amb el solucionari que trobaràs
a continuació.

Solucionari dels exercicis d’ortografia
B i v

1. b
2. v
3. b
4. b
5. v
6. b

https://correccioencatala.cat/exercicis-pronoms-relatius/
https://correccioencatala.cat/exercicis-pronoms-relatius/
https://www.youtube.com/watch?v=-mLpQAjxZ58&list=PLLJB8_GC9JYv6d3Gu5TZRC1_Djfq3EHIE
https://www.youtube.com/watch?v=EfN2Jl-J1Wk
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7. v
8. v
9. v
10.v
11.b
12.v
13.v
14.b
15.b

S, ss, c, ç i z
1. [És correcte]
2. Cançó
3. [És correcte]
4. Alcaldessa
5. Zeladora
6. Consell
7. [És correcte]
8. [És correcte]
9. Assassinat
10.Colze
11.Transsiberià
12.Amazona

G, j, tg i tj
1. j / tj / g
2. tg
3. j
4. j / g
5. j
6. tj /g
7. tg
8. j

N i m
1. mm 
2. n 
3. m
4. n
5. nm
6. n
7. m
8. n

Que i què
1. Què
2. que
3. Que
4. que
5. què
6. que
7. Que
8. Què
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