TASCA CATALÀ - ORTOGRAFIA - 18/05/2020
ORTOGRAFIA ESSA SORDA I ESSA SONORA
RECORDATORI DE LA TEORIA.
La lletra S pot representar la essa sonora i la essa sorda.
Per exemple: serp (sorda), oasi (sonora)
La lletra Z només pot representar la essa sonora.
Per exemple: zona, esmorzar, pinzell
Les lletres C, Ç i SS sempre representen la essa sorda.
Per exemple: oceà, forçut, pallasso

A continuació hi ha una graella on queda ben especificat quan escriurem essa
sorda o essa sonora.
Essa Sonora
Essa Sorda
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S’escriu
entre vocals

S’escriu a
principi de
paraula o
darrere
consonant

S’escriu en
qualsevol
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S’escriu
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entre vocals

S’escriu
davant de les
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Ex: ROSA

Ex: ZONA
BENZINA

Ex: SOL
AMICS
ANSA

Ex: MASSA
PASSEJAR

Ex: CERA
CIRERA

S’escriu
davant les
vocals “A”,
“O”, “U” i a
final de
paraula.
Ex: BRAÇ
BALANÇA
ERIÇÓ

A partir del repàs de la teoria comença a fer les activitats que et posem.
1. Classifica en dues columnes segons el so de la lletra subratllada: masia, cassola,
pinzell, sorra, cel, esquema, catorze, zoo, enciam i caçador.
ESSA SONORA
ESSA SORDA
Contesta: a) Amb quines lletres escrivim la essa sonora? I la essa sorda?
2. Completa segons la teoria que has llegit de la ESSA SORDA.
a) A principi de paraula escrivim amb ______ . Per exemple:_____
b) A final de paraula escrivim amb _________. Per exemple:_____
c) Entre dues vocals escrivim amb _________. Per exemple:_____
3. Completa amb les consonants que representen la ESSA SORDA segons pertoqui.
__erra, grandí___im, abra__ar, canyí__, pin__a, pla__es, terra__a, for__ut,
comer__, re__ep__ió, auda__, trave__a, be__ó, __irera, fran__ès, al__ar

4. Completa les famílies de les següents paraules amb les consonants que
representen la ESSA SORDA.
a) Feli__itat, infeli__, feli__es, feli__os.
b) Dol__or, dol__a, dol__os, dol__es.
c) Vèn__er, ven__edor, ven__ut, ven__uda.
d) Velo__, velo__itat, velo__ímetre, velo__os.

5. Davall cada dibuix escriu el seu nom.

6. Completa les següents paraules amb les consonants que pertoquen a la ESSA
SONORA.
Belle__a, marque__a, topa__i, te__i, __ero, poe__ia, u__uari, __ona, __oo, fa__e,
ama___ona, prin__esa, __odíac, o__ó

7.
-

Completa les paraules de cada frase:
Vull comprar una ca___eta de fu___ta per a les pepe___
En els equip___ de futbol juguen on___e jugador____.
L’arti___ta ha fet una e___tàtua de bron___e.
Els aglan___ són el fruit de les al___ines.
La meva germana té una ferida al col___e e___querre.
Na Maria Antònia ___alva e__crivia poe__ia.

8. Davall cada dibuix escriu el seu nom:

