
I
Mots i frases / Activitats

ffiffi Relaciona cada frase amb la funci6 dels seus complements:

r Viu a la quinta forca.
z Tornaren al cap d'una hora.
: L'Enric s'esforga molt.
+ Corria de pressa.
s L'enyoro d'alld m6s.
o Pesava una mica.
z Es troba malament.
a Anem a I 'escola.
g Ho trobarirs a I'altra banda.

ro Va explicar el conte amb tendresa.
rt Aleshores, va entrar el la.
rz Ho farem a les hores convingudes.
rs Diu les coses histdricament.
r+ No me'n posis gens ni mica.
rs Arribarem cap al tard.
ro Porta les sanddlies a I 'habitaci6.

a) CCL

b) ccT

c) CCQ

d) ccM

ffi lndica quina categoria o quin sintagma representen els complements anteriorc.

ffi Relaciona cada frase amb I'adverbi que pot substituir el complement circums-
tancial:

r Vam xerrar molta estona.
z Van arribar dimarts.
s Desa les claus al calaix.
+ Menjava a corre-cuita.
s Va fer els exereicis amb molta cura.
e Sort iu al pati.
z Ha entrat a les sis de la tarda.
s Va trigar tota la tarda.

ffi Canvia els adverbis escrits en negreta per un 5N o un SPrep (CC):

r La infermera vindri despr6s.
z Farem el trencaclosques tranquil.lament.
s Vam deixar les carpetes alli.
a Vam esperar forga.
s Aquesta tarda plou molt.
o L'lvan i la Laura en van agafar poc.
z M'ho va dir ahir.
a l-Alba seuri aqui.

lffiis Substitueix els CCL de les frases segiients pel pronom fti:

r Va anar a casa seva.
z A la botiga d'esports he vist un banyador maqufssim.
s Hem anat a la platja.
c Arribarem al bosc en un tres i no res.
s Els ramats baixaven cap al sud.
o N'han tornat molt pocs a la granja.

a) ripidament
ul molt
c) abans
ol  ah i r
e) aQui
f) b6

d forga
h) fora
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