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Exercicis de contraccions

Necessites  repassar  la  teoria  abans  de  fer  els  exercicis? Llegeix
aquesta  entrada  del  blog:  https://correccioencatala.cat/contraccions-en-
catala/

Vols veure l’explicació resumida en vídeo? https://youtu.be/7LLhGcBYB-
k

Exercici 1. Completa els buits de les frases següents amb al, a la o a l’, 
segons convingui.

1. Aquesta tarda en Marc i jo anirem _____ piscina. 

2. Avui la Joana no ha vingut ____ escola.

3. L’Arnau va d’excursió dues vegades ____ mes.

4. Això millor pregunta-ho ____ Isabel. 

5. Crec que m’ha entrat alguna cosa ____ ull. 

6. ____ meu poble sempre celebrem la castanyada. 

Exercici 2. Ara completa els buits de les frases següents amb del, de la o 
de l’.

1. El meu jersei és el ____ esquerra.

2. No sabem res sobre el país d’origen ____ noia.

3. Aquests tomàquets i aquestes cebes són ____ hort. 

4. Aquest punt no és a l’ordre ____ dia. 

5. L’Èric és un amic ____ urbanització del costat. 

6. M’he trobat amb el veí a l’ascensor i, com sempre, hem parlat ____ temps.

7. És el germà ____ infermera d’urgències.

Exercici 3. Per acabar, completa els buits de les frases següents amb pel, 
per la o per l’. 

1. No hem trobat gens de trànsit mentre conduíem ____ autopista. 

2. I a tu, t’agradaria casar-te ____ església? 

3. Ens ho ha explicat mentre anàvem ____ camí. 

4. La tassa es va partir ____ meitat. 

5. Tant de bo pogués passejar ____ univers!
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Exercici 4. Tria l’opció correcta per poder completar cada oració.

1. La Clara és una metgessa que treballa ____ (al / a l’ / a el) hospital.

2. El taller és ____ (de l’ / d’el / del) mecànic.  

3. Els turistes passejaven ____ (pels / pe’ls / per els) boscos. 

4. Això ho hem après avui ____ (a l’/ a la / al) escola. 

5. He anat ____ (a la / al / a l’) aula de música però no hi havia ningú. 

6. Segons m’han dit, aquest és el despatx  ____ (del / de l’ / d’el) advocat. 

7. Els diners són ____ (per a l’ / per a la) institució benèfica del centre. 

8. Cada dia vaig ____ (al / a El) laurel, un bar de moda ideal per a escriptors.

9. Ho han publicat ____ (al / a El / a l’) Ara, no ____ (al / a El ) Punt Avui.

10. Hem dinat a ____ (cal / ca el / ca’l) Manel, que fa un pollastre rostit 
espectacular. També ens han recomanat ____ (cal / ca la / ca l’) Aurora per 
menjar carn a la brasa.

Exercici 5. Completa els buits dels textos següents amb la preposició i 
l’article que correspongui (fes les contraccions que calgui):

a) Aquest matí passejava ____ carrers del poble i m’he trobat amb en Joan
Puig. M’ha explicat que venia ____ mercat i que avui ____ tarda no tenia res a
fer. Llavors, com que feia molt que no el veia, l’he convidat a un cafè i a
parlar ____ vells temps. 

b) Demà ____ matí he quedat ____ oficina amb la Marta. Hem decidit que,
quan acabi  de treballar,  passarem ____  agència  de viatges i  pagarem la
reserva ____ apartament. Serem fora ____ 25 de maig ____ 1 de juny. 

c) Fa uns dies que no passejo ____ carrers de la ciutat. ___ última vegada que
ho vaig fer hi havia massa gent. Jo me’n canso força ràpid, ____ soroll de la
gran ciutat, i m’agrada anar al bosc o la muntanya per relaxar-me. Segur
que a la muntanya ____ costat de casa hi haurà menys gent!

d)  ____ Irene no puc comptar perquè m’ajudi amb els exercicis de català
____ universitat. En sap molt i li sobra temps, però no hi ha manera! 

Solucions dels exercicis de contraccions

Exercici 1:

1. a la

2. a l’

3. al
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4. a la

5. a l’

6. al

Exercici 2:

1. de l’

2. de la

3. de l’

4. del

5. de la

6. del

7. de la

Exercici 3:

1. per l’

2. per l’

3. pel

4. per la

5. per l’

Exercici 4: 

1. a l’

2. del 

3. pels

4. a l’

5. a l’

6. de l’

7. per a la

8. a El

9. a l’ – a El

10. cal – ca l’
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Exercici 5:

a) pels – del – a la – dels 

b) al – a l’ – per l’ – de l’ – del – a l’ 

c) pels – L’ – del – del

d) Amb la – de la
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