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SOLUCIONARI 
ACTIVITAT. Connectors 
 
1. Marca les següents oracions amb CONJ, PR, PINT.  

1.El metge que ha operat el meu pare és molt bon cirurgià PR 
  
2.Dóna’m el diari que llegeixes PR 
  
3.Això va passar el dia que el president va ser assassinat PR 
  
4.El noi que corre pel carrer és el meu germà PR 
  
5. L’assumpte de què et parlava s’ha resolt força bé PR 
  
6.La cambra que  havíem llogat, l’han pintada de groc PR 
  
7.És una bestiesa que surtis amb aquest fred CONJ 
  
8.Els preguntarem  què varen fer dels nostres llibres   PINT 
  
9.Desitjo que tinguis molta sort  CONJ 
  
10.Li van suggerir que ho tingués en compte CONJ 
  
11.Em preocupa que no tinguis diners per  als llibres CONJ 
  
12. Ja m’imagino què  deu haver fet PINT 
  
13.M’agrada que siguis novel·lista CONJ 
  
14. No m’importa que diguin tot allò al meu amic CONJ 
  
15. No entenc què  dius  PINT 
  
16. Voldria descobrir  què  li passava l’altre dia PINT 
  
17. No li interessa que tu ho sàpigues CONJ 
  
18. Ignoro què volies dir-me PINT 
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2. Ompliu els espais en blanc amb el nexe que calgui: 
sinó, però, si no, perquè, per tant, posat que, per què, doncs, que, en què, on, 
altrament, tot i que, com si, què, no solament... sinó que  
 
1 Proposa-li tu    si  no      no  ens farà cas 
2 El jersei no és meu  sinó     del teu germà 
3 No hem acabat la feina  per tant     ens hem de quedar 
4 Són les  onze,  doncs     segur que fem tard al  sopar                                                       
5 Demà és festa  perquè     és dilluns de Pasqua 
6 No sé pas   què        vol dir 
7 Té una filla      que   viu a Londres 
8 Aprovaràs          posat que     estudiïs 
9  No solament    ho vull fer,  sinó que  ho faig 
10  Qui és fill d’un gat, el retira de la cua al cap 
11 Deu el rebut de la llum, altrament    tampoc no ha pagat el lloguer del pis 
12 Viu a la casa  on   va néixer el seu besavi 
13 Ha deixat la   feina  tot i que    el pagaven força bé 
14 Tracta  el meu gos com si    fos teu         
15 Es tracta d’una obra    en què      intervenen molts actors 
16 Em pregunto  per què   vaig fer tant el ridícul 
17 Vés-te’n       on       vulguis 
18 Tanca els finestrons   perquè          no entri el sol 
 
 
 
 


