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SOLUCIONARI: 
Activitats de preposicions 
 

 1. Ratlla les preposicions que no corresponguin: 

 
        en             
        a 

 
Es complau 
Exemple         de 

 
           convidar-vos. 

 
        en             
         a 

 
Pensen 

        de 

 
demanar-li 

 
a 
de 

 
Ets incapaç 

en 

 
          ajudar-nos 

 
a 
de 

 
Confio 

en 

 
aprovar 

 
  en    1         
    a 

 
S’afanyen 

    de 

 
plegar. 

 
       en             
          a 

 
S'ha acostumat 

         de 

 
dormir 
 

 
     en             
      a 

 
Tarda 

      de 

 
acabar 

 
     en             
      a 

 
Insisteix 
       de 

 
perjudicar 

 
     en             
      a 

 
Tinc interès 

      de 

 
treballar amb ella 

                                                
1 .S’afanyen en plegar. És correcta si té sentit temporal, és a dir, quan es podria canviar 
per: Quan pleguen s’afanyen a.... 
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     en             
      a 

 
S’oblida 

      de 

 
treballar 

             
                en 
               a 

 
S’arrisca 

               de 

 
perdre-hi 

 
                  En 
                  de 

   
Estic contenta 

                   a 

 
veure’t 

 
    a 
    de 

 
S'arrisca 

    en 

 
perdre-hi  

  
       a 
       de 

 
S'afanyen 

         en2 

 
     plegar 

             
 
 

2.  Col·loca les preposicions que creguis convenient als espais en blanc. 

 
1..Hem decidit …d’.anar amb ella al cinema 
2. Pensa …a /de.dir a la Mercè que compri pa 
3. Hem quedat ……..que dinaríem  pel .camí 
4. Vostès s’adonen………..que he treballat tres anys sense vacances? 
5. Telefonaré…a……la Maria …a  la….tarda 
1. Examina  ……….totes les alumnes de 2n 
2.  La novel·la és una obra mestra. Ho dic en el sentit………..que està magníficament 

ambientada …en….un romàntic palau sicilià 
3. Viatjava…en…..un tren ple de pols, pagesos i gallines 
4. Hem fet  l’anada…amb…. tren i la tornada…amb……. avió 
5.  Tinc por …..que vingui ara 
6.  Vine ...al.....matí i si no l’hi trobes torna …a  la……tarda 
7.  En Joan escridassa ……tothom 
8.  No pensa mai …en…nosaltres 
 
9.  Els èxits, invariablement, són …d’ell i els maldecaps…per a mi 
10.  Quan et convenceràs ……… que no hi ha res més a fer? 
11. Està molt interessat  …a / de….. comprar la casa 
12.  Has convidat …els…… teus pares  en  aquella casa de la Vall d’Aran? 
13.  Ja tinc ganes ……….que arribi Nadal.  
 

 
 
 

                                                
2 . És  correcte l’ús de  EN  si té sentit temporal. 
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3. POSA LA PREPOSICIÓ ADEQUADA   (A, EN, AMB, PER, PER A, DE) 
 
1  El president va saludar......tots els assistents. 
2  Aquest fet obeeix a. unes circumstàncies especials. 
3  Ningú no ha pensat..a  / _ ./..d’.avisar la secretària. 
4  Viu.....en..un poble. 
5  Ha accedit   al que li ha demanat. 
6  Ho vaig saber...en....rebre la carta. 
7  Tot va consistir.....a / de..dir unes paraules. 
S  Es proposen....de / _ .discutir-ho.......al carrer. 
S  Arribaran..amb......avió 
10 Convé estar....en .contacte.      amb  el delegat 
11 Ho van dividir ...amb .....molta precisió. 
12  Vindran. per.......Pasqua. 
13 Ho vull....per....demà. 
14  S'ha aprovat una proposició....per  a ...un pla d'urgència. 
15  Va estudiar un sistema....de/per...... fer-ho possible 
16  S'ha venut la casa...per......pagar els deutes. 
17  Serveix   per  fer operacions complicades. 
18  El necessitem      per   treballar amb nosaltres. 
19 El transportista ha dut una partida de pomes . a / de / per  vendre. 
20 N'hi ha prou amb això   per   tenir-ne coneixement. 
 
4. Corregeix i explica les correccions (solucionari després de fer i enviar l’exercici): 
  
incorrecte correcte norma que s’aplica 
1 L'amenacen amb 
despatxar-lo 

l’amenacen de despatxar-lo Prep “de” + infinitiu 
 

2 S'entesta en fer-ho  
malament. 

s’entesta a/de fer-ho 
malament 

Prep “a/de” + infinitiu 

3 Aquest és l'equip amb el 
que treballarem 
 

aquest és l’equip amb 
què/amb qui treballarem 

Prep + Pronom  Relatiu 
amb què = amb qui = amb el 
qual 
 

4 Avisa abans de que 
vingui. 

avisa abans que vingui La onjunció QUE no porta 
davant preposicions 

5 És l'amic a qui li vaig 
explicar la situació 

és l’amic a qui vaig 
explicar la situació 

Cal evitar pleonasmes com: 
 a qui (CI)  + li(CI) 

 
 
5. Completa els espais amb la preposició que hi falti: 
 
1. Tenen interès  en  la   publicació d’aquell article 
2. Dóna el disc    a  aquell noi 
3. Confiem     en    el teu ajut 
4.  En Lluís va convidar     uns amics  a sopar 
5. No he vist mai més     la Maria 
6. El president va saludar      l’Auditori 
10. Li agradava  de / _     llegir             Mercè Rodoreda 
11. El fill volia abraçar        la mare 
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12. Tots ajudaven           en Pere en aquell problema 
13. No es van adonar  de         la seva presència 
14. No amoïneu               el pare, que vol dormir 
15. La mare cridava      la nostra veïna 
16. El públic, dempeus, va aplaudir         l’artista 
17. El policia no atrapà pas     el lladre 
18. El jutge decideix castigar      tot el poble 
19. Tothom assenyalava l’Andreu  com a              culpable 
20. Anem      a    avisar            el nostre veí 
21. Encara no conec         cap dels professors nous 
22. L’Alícia calça           la nena 
23. El professor corregeix         aquells alumnes 
24. He decidit       _ / d’anar-hi demà 
25. Es volen dedicar    a      la literatura 
26. Proposen  de / _     fer-ho ara mateix 
27. No distragueu         el conductor    
28. T’exposes  a   un canvi d’opinió per part seva 
29. La Lluïsa va escriure    al  seu pare 
30. Ho han pagat tot   als  recaptadors 
31. Acompanya      el metge a casa 
32. A l’Anna no li va agradar  el que deies 
33. Telefona  a     la secretària demà mateix 
34.No serveix   per a    segons quines coses 
35. Prefereixen       Beethoven 
36.  Això és important    per als            estudiants 
37. Li han receptat un remei     per a    la  tos 
38. Saludi         la seva esposa de part nostra 
39. Han acordat  de / _     marxar aviat 
40. Miraré     de      veure’l com més aviat millor 
41. En Miquel no s’ha dignat   a / de / _        venir  a  la   reunió 
42. El govern ha prohibit  de / _     circular  per     aquesta carretera 
43. Ja heu trucat      a        la Laura? 
44. Tots van provar    a / de / _   cobrar a  finals de mes 
45. No pretendreu   _     convocar-los així 
46. Els hem vist         marxar ben contents 
 
 
6. Fes frases amb  els connectors PERQUÈ, PER  QUÈ, PER A QUÈ que 
convingui.  
 
 
Ho donaré a la mare PERQUÈ ho desi 
No sé PER  QUÈ ho van fer 
Explica’m PER A QUÈ serveix aquest aparell 
M’has de dir PER  QUÈ ho vols 
Li portaré PERQUÈ ho arrangi 
M’has de dir PER  QUÈ ho vol utilitzar 
Van apuntalar la teulada PERQUÈ no caigués 
Explica’m PER  QUÈ no has vingut 
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7. Uneix les següents frases amb el  connector,  per, per a, perquè, per a què, que 

calgui: 

Ho va comprar per a el sopar de Sant Joan 
L’agafà per la jaqueta 
Les estisores serveixen per tallar 
Les estisores serveixen perquè tallis els papers 
Ho he fet perquè estiguis content 
El termòmetre s’utilitza per prendre la temperatura 
Aniré a Reus per comprar-me un vestit 
Tinc un baròmetre per mesurar la pressió 
No entenc                             per a què serveix això 
 
 


