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FRASES AMB [S] I [Z] 

 

Llegeix aquestes frases amb [s] i [z]: 
 

1. La caça de la rabosa ha començat avui mateix. 

2. Dotze casos d’assassinat han tingut lloc avui a Cassà de la Selva. 

3. No et pesis tant, que tens un bon pes, estàs en el pes ideal. 

4. Si vas a pas de pardal potser et trobaràs el pas tancat. 

5. He menjat arròs a banda. 

6. Hi ha gats a la teulada. 

7. He de passar per l’entresòl, així és que pitja el número zero. 

8. M’he enfonsat abans de decidir. I ara no vull prendre cap decisió. 

9. Em fa l’efecte que s’expressa prou bé, aquest xicot. 

10. La casa té les parets pintades de rosa. 

11. Hem anat al zoo a veure els animals i n’hem vist més de dotze. 

12. Això no existeix, perquè no ho he vist mai escrit així. 

13. La figura del mediador és del tot inexistent en aquest context. 

14. Endinsa’t, però no t’enfonsis.  

15. M’agrada el cafè amb llet en tassa i no en got. 

16. Al cel hi ha núvols, així és que per anar al circ agafaré un taxi. 

17. Vaig agafar el transsiberià i hi vaig trobar un transsexual. 

18. Té un nus a la sabata que no pot desfer. 

19. S’ha posat un llaç al braç en senyal de dol. 

20. Hi ha calç a la paret i el pintor no vol pintar. 

21. Envia un fax urgent a l’oficina abans que tanquin. 

22. Aquella mostra de topazi fa exactament quinze grams. 

23. La carretera s’endinsava per una zona boscosa on no transitava cap 

vehicle. 

24. Vam esperar a l’antesala del cinema el començament de la sessió. 

25. Explicava que havia pensat d’agafar un taxi, però tots anaven plens. 

26. Els plats eren de molta qualitat, com el lluç al forn o l’arròs a banda. 

27. Vaig menjar lluç a la planxa i caragols a la llauna. 

28. L’han fet fix a la feina i treballa en un complex industrial als afores. 

29. He de matisar que aquesta emissió no és del tot correcta. 
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30. El jugador ha fet una mala passada de pilota al contrari. 

31. Ha fet una mala pesada, perquè aquest pa pesa més. 

32. Han caçat l’animal mentre dormia. 

33. Han casat els nuvis a l’església. 

34. A la foto hi ha massa zona de cel i núvols. 

35. Aquesta noia posa massa zel a la feina. 

36. Sona bé aquest instrument. 

37. He aparcat a la zona B d’aparcament. 

38. L’hotel és de cinc habitacions. 

39. Aquest tub és de zinc i coure. 

40. L’ocell té les ales esteses. 

41. Les sales del museu estan obertes al públic. 

42. Els ous de la granja tenen molta qualitat. 

43. Els sous dels treballadors han baixat un 15%. 

44. Les oques del llac són blanques i negres. 

45. Les soques dels arbres estan plenes de bolets. 

46. Les obres de la casa encara trigaran uns dies a acabar. 

47. Les sobres del menjar no s’han de llençar mai. 

48. Els avis de l’asil del poble han vingut a veure’t. 

49. Els savis de la comissió han decidit fer un informe sobre la depressió. 

50. Què has dit? Als objectes no identificats o als subjectes no identificats? 

51. Què has dit? Les eleccions catalanes o les seleccions catalanes. 

52. A ell l’han fet fix a la feina, a ella encara no l’han fet fixa. 

53. La periodista pren el pols a l’opinió. 

54. Prem el polsador abans de venir. 

55. La concessió s’ha fet amb criteris objectius o amb criteris subjectius? 

56. La tesi és que l’oasi està contaminat. 

57. Una anàlisi econòmica diu que la crisi encara durarà uns anys. 

58. M’he pres la dosi justa de medicament. 

59. M’he posat una gasa nasal, especial per al nas. 

60. A l’Àsia han descobert un nou làser. 

61. A l’asil hi ha un asiàtic. 

62. No m’agrada ni l’anestèsia ni l’anestesista. 

63. És una dona que pateix obesitat. 
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64. Quan li van dir que li farien una cesària no va mostrar gens 

d’entusiasme. 

65. Els presumptes implicats en el cas són els jugadors de l’equip blanc. 

66. Aquest home és un presumptuós. 

67. És un arbre de l’Amazones. 

68. La capa d’ozó pateix les conseqüències del canvi climàtic. 

69. L’equilibrista està damunt del trapezi. 

70. Hi ha casos de països en què els gasos d’efecte d’hivernacle són molt 

elevats. 

71. Per exemple, si vols una conducta exemplar has d’exercitar tots els 

músculs. 

72. Han executat un pres de l’exèrcit armat. 

73. Després de l’enfonsament d’un altre petrolier, els països exportadors de 

petroli prendran mesures per evitar més accidents. 

74. L’exèrcit xinès ha iniciat uns exercicis militars a la zona en conflicte de 

l’Àsia central. 

75. L’assemblea nacional francesa debatrà demà el projecte de llei d’asil 

que ha presentat l’executiu. 

76. Avui s’ha inaugurat a Barcelona una mostra sobre folklore i les tradicions 

escoceses.  

77. Demà s’inaugura una mostra retrospectiva sobre l’Exposició Universal 

de 1929, que va significar l’apoteosi del monumentalisme. 

78. Ara veureu unes imatges de l’enderrocament del complex industrial. 

79. S’ha dut a terme amb una precisió i exactitud enormes. 

80. L’alcaldessa del poble ha decidit suspendre l’admissió de noves 

sol·licituds. 

81. La jutgessa ha decretat serveis mínims. 

82. És una expressió justa. 

83. Ha patit una agressió. 

84. L’emissora emet per l’ona mitjana. 

85. El comissionat per a les obres de l’aeroport ha renunciat a expressar 

l’opinió sobre el cas. 

86. L’Impressionisme ha estat un moviment pictòric important. 

87. No tinc els impresos, per tant, no sé si estic admesa. 
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88. La notícia emesa no és gens clara. 

89. L’obra ha estat impresa a Barcelona. 

90. Ha dit moltes coses i etcètera i etcètera... 

91. La repercussió de l’acte ha estat magnífica. 

92. Han tingut una discussió per la velocitat. 

93. Han de dissoldre la comissió urgentment. 

94. Amb aquest dissolvent pots fer malbé la frontissa. 

95. La premissa és que Brussel·les és molt important en aquesta cimera. 

96. Vull exposar que com a màxim aquesta sintaxi és molt estranya. 

97. Ni òxid ni oxigen, que això no és Mèxic. 

98. Vull aigua oxigenada per a la ferida.  

99. Continuen les protestes dissidents que denuncien la llibertat d’expressió. 

100. Continuen les repercussions de l’agressió del porter del Terrassa. 

101. Ha presentat la dimissió perquè ha rebut moltes pressions. 

102. Després de l’emissió de les notícies, l’emissora oferirà el partit. 

103. La impressió dels científics és que el núvol tòxic es dissoldrà en 

poques hores. 

104. Les sol·licituds tindran una resposta en un màxim de dotze hores. 

105. Una comissió de dotze membres dels països de la Unió Europea s’ha 

reunit a Brussel·les. 

106. El primer ministre japonès ha dissolt el Parlament i avança les 

eleccions. 

107. Després d’hores de discussió, a Mèxic no s’ha arribat a cap acord 

sobre els gasos. 

108. Després de la dimissió de l’alcaldessa, s’ha donat per tancada la crisi. 

109. Una comissió amb membres del PSC i del MXL gestionarà la crisi. 

110. Cal emplenar uns impresos on cal fer constar les dades personals, 

estudis, etc. 

111. En l’àmbit de la seguretat viària, Trànsit aplicarà l’agreujant de 

conducta antisocial als conductors temeraris que corrin a una velocitat 

excessiva. 

112. En l’àmbit esportiu, destaquem la benvinguda entusiasta que ha ofert 

la ciutat a l’equip local, que ha estat rebut per l’alcaldessa i els 

regidors. 
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113. Abans de tancar l’informatiu, els volem recordar que el nostre espai de 

rutes s’endinsarà en els espais més importants de les Terres de l’Ebre. 

114. El transvasament de l’Ebre ha estat molt contestat. 

115. Després del parèntesi festiu, comença novament la feina. 

116. Es registra una pujada dels índexs d’absentisme laboral. 

117. S’ha fet famosa la festa dels Traginers a Sant Llorenç de Morunys. 

118. El Solsonès és una comarca molt bonica. 

119. Els Banys Àrabs de Girona són de l’època romànica. 

120. És una herència dels romans. 

121. És una persona molt amable. 

122. És un dels homes més interessants que he conegut. 

123. Almenys hi ha 60 detinguts en la revolta popular. 

124. L’exèrcit ha fet una incursió a Gaza. 

125. Aquest any el Departament pensa encarregar als tècnics d’ESADE que 

verifiquin el compliment estricte de les normes ISO. 

126. Uns seixanta rèptils han estat localitzats a la zona pels biòlegs. 

127. Hem de seguir l’exemple dels actors catalans que han anat a la  

sessió. 

128. Els esclaus van estar traslladats als vaixells per ser alliberats. 

129. Els aparells de raig UVA no funcionen. 

130. Tinc seixanta bombons de xocolata per repartir. 

131. Una seixantena de treballadors han fet vaga. 

 

 

 

 

 

 

 


