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Intermedi 3. La vocal neutra 

1. La vocal neutra a final de mot 

Noms i adjectius 

La vocal neutra  
- s’escriu amb e en els noms i adjectius masculins : home, arbre... 
- s’escriu amb a en els noms i adjectius femenins : dona, taronja... 
- s’escriu amb e en tots els plurals : taronges, arbres, platges... 

Aquesta norma té algunes excepcions . No obstant això, no acostumen a 
resultar complicades perquè la majoria d’aquestes excepcions són paraules 
força usuals. Vegem-ne alguns casos: 

Noms masculins que acaben en a: 
-ma: tema, idioma, problema, panorama, enigma, 
diploma, drama... 
-ta: pirata, poeta, planeta... 
-ista: pianista, ciclista, esportista, flautista... 
-arca: monarca, jerarca... 
-cida: homicida, suïcida... 

Noms femenins que acaben en e: 
base, febre, mare, torre, espècie, fase, higiene, imatge, 
sèrie, superfície, laringe, piràmide, llebre, frase... 

Recorda  que el pas del singular al plural de mots femenins pot  comportar 
algunes alternances ortogràfiques   

ca-->ques          roca, roques;  vaca, vaques... 
ga-->gues        amiga, amigues;  màniga, mànigues 
ça-->ces           plaça, places;  pinça, pinces... 
ja-->ges           esponja, esponges; pluja, pluges... 
gua-->gües      aigua, aigües;  llengua, llengües 
qua-->qües      pasqua, pasqües 

 

Terminacions verbals  

Si la vocal neutra és l’últim so del verb l’escrivim amb a:               torna, portava... 
Si la vocal neutra és el penúltim so del verb, l’escrivim amb e:      tornen, portes... 

 
Excepcions: Infinitius acabats en -re, moure, seure, riure, caure... i les formes: corre, vine, 
obre, omple (i els derivats). 
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2. La vocal neutra enmig de mot 

Tant en noms com en verbs, la vocal neutra de l’interior d’una paraula  s’escriu 
amb la vocal ( a o e) que trobem en síl·laba tònica  en una paraula de la mateixa 
família.  

Exemple: teulada (ve de teula), teulada (de taula), pagar (jo pago), pegar (jo pego), 

 
 
Hi ha alguns verbs que alternen a/e en l’arrel: 

En els verbs néixer, jeure, treure,  i els seus derivats  s’escriuen amb a les  
formes àtones  , malgrat que trobem e en les formes tòniques. 
- síl·laba tònica:  treus o traus    (segons la pronúncia de cada varietat dialectal) 
- síl·laba àtona:  traiem, naixia, ajaurà... 

En canvi, hi ha força noms i adjectius amb el so de vocal neutra que no tenen 
cap paraula de la mateixa família  amb una síl·laba tònica que serveixi de 
referència. En aquests casos és útil buscar la referència en altres llengües 
romàniques. 

Compte!  
Hi ha unes quantes paraules que no coincideixen amb el castellà . Vegem-ne 
algunes: 
- S’escriuen amb a en català: 
avaria, ambaixada, rancor, avaluar, avantatge, davant... 
- S’escriuen amb e en català: 
enyorar, treball, meravella, vernís, espàrrec... 
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VOCAL NEUTRA. EXERCICIS DE REPÀS 

Vocal neutra a final de mot 

1. Substantius . Feu el singular d’aquests substantius. Aneu amb compte, ja que 
potser es tracta de casos complicats.  

problemes �    torres �    piragüistes� 

esquemes �   imatges �   diplomes � 

dies �    suïcides �    piràmides �  

escombriaires�   calvícies�   titelles � 

2. Verbs.  Ompliu amb A / E aquestes formes verbals. 

corr__   inclour__  es relaxàv__m medit__ 

ér__u   tocari__  hi havi__  extendr__ 

vin__   sei__n   solucion__  considerav__s  

Vocal neutra a l’interior de mot 

3. Substantius.  Ompliu amb A/E els espais buits d’aquestes paraules.  

enf__ngar   cal__ixera   t__ndresa 

p__ixater   quar__ntena   asser__nar 

dav__ntal   s__gar    ext__nsió   

cinqu__ntenari  p__sar    nov__l·lístic 

pr__soner   at__nció   est__ticista 

 

4. Verbs . Ompliu amb A/E els espais buits d’aquests verbs.  

Sacs__jar �    subj__ctar �   post__rgar� 

V__ntar �    redr__çar �   pl__nar�  

Malbar__tar �   pr__gar �    moss__gar �  

 

5. Verbs  

- Quantes vegades més li retr__uràs que es passés el cap de setmana j__ient? No en 
tr__uràs res, ja saps que ha n__scut amb un os a l’esquena!  

- El seu fill n__ixerà a mitjan desembre però els pares no volen s__ber si serà nen o 

Comentari [u1]: Recorda! 
Masculins � E 
Femenins � A 
 
Casos especials:  
-ARCA, ISTA, CIDA, -MA, -TA i altres. 
 
-AIRE, mare, llebre, febre, base, torre, 

piràmide… 

Comentari [u2]:  
Última posició � A 
Penúltima posició � E 
 
 Atenció! Corre, vine, obre, omple 
                 Infinitius 2a conjugació: veure, 

jeure, seure, viure, ploure… 

Comentari [u3]: Et pot ser útil buscar 
una paraula de la mateixa família que 
tingui aquest so tònic. 
Ex.:  detallista � detAll 

Comentari [u4]: Escriviu-hi, al costat, la 
1a o la 3a persona del singular del present 
de cada forma. 
 

Comentari [u5]: Alerta amb els verbs 
JEURE, TREURE, NÉIXER i d’altres com fer, 

saber, caure… 
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nena. Diuen que els f__rà més il·lusió conèixer-ho en el mateix moment del part. 

- L’extr__cció de sang es f__rà a partir de les 10.00 h.  Els resultats de les anàlisis se 
s__bran l’endemà a la tarda.  

6. Paraules homòfones. Tria 4 parelles de paraules i fes frases on es vegi 
clarament la diferència de significat.    

SUBSTANTIU VERB (en 3a persona del singular / present) 
(Un) afecte  
Un avantatge 
El centre 
El compte 
Un dubte 
Un informe 
Un projecte 
Un regne 
El respecte 
El tracte 
El viatge 

Afecta (v. afectar) 
Avantatja (v. avantatjar) 
Centra (v. centrar) 
Compta (v. comptar) 
Dubta (v. dubtar)  
Informa (v. informar) 
Projecta (v. projectar) 
Regna (v. regnar) 
Respecta (v. respectar) 
Tracta (v. tractar) 
Viatja (v. viatjar) 

  
Un acte 
Entre  
Especial 
Febril 
Lliure 
Mercat 
Remat  

Una acta 
Entra (v. entrar) 
Espacial 
Fabril 
Lliura (v. lliurar) 
Marcat 
Ramat 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

7. Casos difícils. Completeu amb A/E els espais en blanc de les frases següents: 

- Conec un __b__nista d’__púries que tr__balla l’__b__n   m__r__v__llosament bé. 

- No puc admetr__ que una torr__ tan enorm__ no tingui ni r__bost ni __ixida. 

- Corr__, vin__, obr__ l’aixeta i ompl__ l’ampolla. 

- Tr__ieu aquests can__lons del meu d__vant si no voleu que m’__ngreixi més.  

- L’altr__ dia l’__nxaneta va caur__ mentr__ fei__n un castell de sis. 

- Durant l’__ss__mblea parlav__n amb __nyorança dels temps en què se senti__n 

Comentari [u6]: Aneu amb compte 
amb les paraules que no tenen referents 
clars.  
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més __mparats. 

 

 

8. Repàs. Completeu amb A o E els espais en blanc del text  següent:  

Esp__rà una llarga __stona __nmig del silenci, sens__ mour__’s. D__sprés, 
lent__ment, es tr__gué el drap moll dels ulls. Ja no hi havia gair__bé llum, a la cambra. 
No hi havia ningú, al voltant. S’alçà, agafà la túnica que jeia pl__gada a terra, se la 
posà d__munt les __spatll__s, sortí de la cambra, trav__ssà la casa, arribà d__vant de 
la seva __stora i s’__stirà. Es posà a obs__rvar la flama que tr__molava, diminuta, a la 
ll__nterna. I amb compt__, aturà el Temps, durant tant de temps com d__sitjà.  

Va ser un no-res, d__sprés, va obrir la mà i va veur__ aquell full. P__tit. Pocs 
ideogram__s dibuixats un sota l’altr__. Tinta negr__.  

Alessandro Baricco, Seda 

9. Mots encreuats 

     1              
        4     6      
                   
       5            
                   
  3                 
 2                  
           8        
         7          
                   
        10           
9                12   
                   
       11            
                   
                   
                   
                   
                   
 

1. Acció de determinar el valor o la vàlua d’alguna cosa.  
2. Acció de matar una persona amb premeditació i traïdoria. 
3. Dany o desperfecte en un vehicle, un mecanisme, un aparell. 
4. Dissolució d’una o més resines en un oli que hom aplica a una superfície i que, una 

vegada seca, forma una capa que li dóna brillantor, resistència a l’aire i a la humitat… 
5. Pena o dolor per l’absència, per la pèrdua d’alguna cosa o d’alguna persona.  
6. Peça de drap o de cuir que servei per a resguardar el davant d’un vestit. 
7. Cosa que colpeix d’admiració per la seva bellesa, grandesa… 
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8. Que mostra un caràcter, un aspecte, un comportament generalment atribuït a les 
dones.  

9. Dard llarg i prim. 
10. Raure la barba o el bigoti. 
11. Allò que dóna una superioritat en qualsevol cosa.  
12. Militar que té el grau inferior entre els suboficials de l’exèrcit. 

 

 

 

10. Posa a/e segons convingui. 

Vés a buscar alb__rcocs, g__lea, __spàrr__cs i una miva de v__d__lla. 

Ahir a la tard__ la Iren__ estava tan __sgotada que es va posar còmod__ i no es va 
mour__ de casa. 

Per Carnaval la meva jov__ es va disfr__ssar d’àn__c i ni l’__mpar no la va 
r__conèix__r. 

No van acons__guir __ss__ssinar-la, però la van d__ixar ben __st__bornida.  

Aquest s__rgent és __t__p__ït i molt r__ncorós; vés-hi amb compt__. 

Pos__ aquests p__rracs a l__s __scombr__ri__s i baixa-les al cont__nidor. 

Aquest dubt__ era de mal r__soldr__ sens__ tu. El que tu dius és correct__ i 
__nt__nedor. 

Quan comença a plour__, l’Est__v__ sempr__ es posa m__l__ncòlic. 

Era orf__; el pobr__ només sabia que havia n__scut a Santa Coloma de Gramanet i 
que l’havien portat a viur__ a T__rr__ssa poc després del seu n__ix__ment. 

Er__n tres don__s: una deia que er__ pediatr__, l’altr__ que er__ arquietect__ i la que 
hi havia al d__rr__r__ deia que era mestr__. Tot__s tres, però, es van d__ixar 
corrompr__. 

Un dia aspr__ i fred va arribar una pobr__ noia que duia un cotxe abony__gat i un gos 
amb la pota __squerr__ tr__ncada. 

Busca en aquell r__có un màn__c amb una punta punx__guda. 

Hi has d’af__gir un rav__, un cogombr__ i alguna __spèci__. 

Enmig d’aquell tràf__c, vaig t__mpt__jar el preu de la màrf__ga. 

Sempr__ m’està retr__ient que aquells ous f__rrats li van fer mal i no es vol adonar 
que aquella malaltia li van __ncoman__r durant el cr__uer que vam fer per les ill__s 
gregu__s. 
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L’__mbaixadora era una jov__ cult__ i amabl__; però s’__nyorava molt i sempre anava 
a __stiu__jar a la seva estimada illa de S__rdenya. 

Ho veig molt negr__ i, a més, no em sé av__nir que aquest assumpt__ hagi aix__cat 
tanta pols__guera. 

 


