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Exercicis de preposicions

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

Exercici amb preposicions vàries
Exercici 1. Escull la preposició correcta en cada cas.

1. Avui he decidit anar a la universitat amb/en bus.
2. Des de l’agència ens han dit que dormiríem a/en un hotel.
3. Per anar a/en Perpinyà és millor agafar el tren.
4. La Carla sempre influeix sobre/a les seves amigues.
5. Hi ha molta gent per/a qui li fa por anar per/en avió.
6. Avui no puc quedar. Tinc moltes coses a/per fer.
7. A l’/En arribar a la ciutat, va parar en un restaurant a dinar.
8. M’he  d’acostumar  amb/a sortir  de  casa  amb/a un  paraigua  a  la

maleta.

Exercici de per i per a
Al segon exercici s’aborda el tema de les preposicions per i  per a,
un altre aspecte que et pot generar dubtes. Si vols repassar-ne l’ús, consulta
aquest article sobre l’ús de   per   i   per a   en català.

Exercici 2. Escriu per o per a segons convingui.

1. Aquest regal és ____ la Carla.
2. ____  acabar  tota  la  feina  hauràs  de  pencar  molt  aquest  cap  de

setmana.
3. Compra aquests globus ____ la seva festa d’aniversari.
4. Aquesta broma els l’ha feta ____ venjar-se de l’incident dels petards.
5. ____ en Bernat, perquè sempre m’ha ajudat quan ho necessitava.
6. Això ho ha fet ____ cridar l’atenció.
7. Haureu de trobar totes les pistes ____ guanyar el premi.

Exercicis de canvi i caiguda de preposicions
A  continuació,  tens  tres  activitats  específiques  sobre  el  canvi  i  la
caiguda de  preposició que  t’ajudaran  a  interioritzar  la  teoria.  Si  vols
refrescar la memòria amb les normes, pots rellegir el primer article que cito
sobre les preposicions.

Exercici 3. Corregeix, si cal, les oracions següents.

1. Hem d’esperar a que arribi la Mercè amb els tiquets.
2. No tinc ganes de participar en aquesta activitat.
3. Abans de que vingui la família hauríem d’endreçar l’habitació.
4. D’ençà que torna a fer esport sembla molt més contenta.
5. El van amenaçar amb fer-lo fora de la feina.
6. Compto amb que em donaran vacances a la feina.
7. Aquest any cursa molts crèdits, però confia que podrà convalidar-se

un parell d’assignatures.
8. S’ha capficat en llegir un llibre en anglès massa difícil per al nivell que

té.
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9. Un amic meu volia anar a estudiar a l’estranger, però encara
espera a que li acceptin l’acord d’estudis.

Exercici 4. Escriu la preposició correcta en cada cas. Deixa l’espai en blanc
si no cal posar-n’hi.

1. Estic segura ____ que he pres la decisió correcta.
2. Els treballadors es complauen ____ venir a la festa.
3. En Lluc no està d’acord ____ la decisió que ha pres la Laia.
4. L’alcalde està d’acord ____ fer un nou casal de joves.
5. Estic contenta ____ que sí que vindrà a veure els focs.
6. L’informe que m’han demanat consisteix ____ dur a terme un estudi

de mercat.
7. La teva tasca com a professora se centra ____ l’aprenentatge dels

alumnes.
8. Estic molt interessat ____ invertir en aquest projecte.
9. L’Ester està cansada ____ que sempre li ocupeu la casa.

Exercici 5.  Escriu dues frases amb les paraules que tens a continuació.
Escriu-ne una en què es produeixi un canvi de preposició i una en què la
preposició caigui.

Comptar amb

Tenir interès en

Consistir en

Amenaçar amb

Què t’han semblat aquests exercicis? Has fet una repassada general de les
preposicions per i per a i has practicat més a fons les preposicions a, de, en i
amb, així com el fenomen del canvi i la caiguda de preposició.
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Tot seguit podràs comparar les teves respostes amb el solucionari.

Solucionari
Exercici 1.

1. en
2. en
3. a
4. sobre
5. a / en
6. a
7. En [en registres formals]
8. a / amb 

Exercici 2.

1. per a
2. Per
3. per a
4. per
5. Per
6. Per
7. per/per a [segons el criteri que segueixis]

Exercici 3.

1. ... a que arribi la Mercè...
2. [és correcta]
3. Abans de que vingui...
4. [és correcta]
5. El van amenaçar amb de...
6. Compto amb que em donaran...
7. [és correcta]
8. S’ha capficat en a llegir...
9. ... encara espera a que...

Exercici 4.

1. [sense preposició]
2. a [canvi de preposició: en per a] / de [el verb pot portar dues 

preposicions]
3. amb
4. de
5. [sense preposició]
6. a
7. en
8. a
9. [sense preposició]

Exercici 5. Resposta lliure. A continuació et mostro un exemple amb cada 
verb.

Comptar amb

Compto de recollir el pastís demà al migdia.
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Compto que podré venir a ajudar-te el dissabte.

Tenir interès en

Tinc interès a veure fins a on podem arribar laboralment.
La Rat té interès que pugin les accions d’aquest producte.

Pensar en

Hauríem de pensar a agafar la farmaciola per a l’excursió.
No vull pensar que l’any que ve no treballarem juntes.

Amenaçar amb

Volien amenaçar-la de perdre la feina, però no els va sortir bé la jugada.
El van amenaçar que quedaria expulsat de l’equip. 
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