
GRUPS ‘TX’, ‘TJ’ I ‘TG’ 

 

Llegeix aquestes frases amb paraules que contenen e ls grups ‘tx, ‘tj’ i ‘tg’: 

 

1. Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es 

despenja, els setze jutges del jutjat no podran menjar més fetge del 

penjat. 

2. Prefereixo viatjar en el meu cotxe, ell condueix de manera salvatge. 

3. Pitja la corretja o s’escaparà el carruatge. 

4. A la platja de Sitges hi ha servei de massatge a la zona d’ombratge. 

5. La impopularitat del reportatge va ser a causa del mal doblatge. 

6. Les notes acadèmiques acostumen a empitjorar al Batxillerat. 

7. L’espadatxí esprimatxat avantatjava el contrincant. 

8. Portava la caputxa posada per possibles esquitxos de la brotxa. 

9. És el pitjor gaspatxo que has preparat! 

10. Quina calitja a la platja! 

11. Apropa el llumí a la metxa del cartutx i corre! 

12. Fent bricolatge vaig provocar una escletxa a la paret del despatx. 

13. Hi va haver un aterratge imprevist a Txetxènia enmig d’un arbratge. 

14. Ajuda el guardacotxes a treure el bagatge del portaequipatge. 

15. Intenta no trepitjar-me mentre ballem txa-txa-txa! 

16. El litxi en escabetx em va provocar un empatx. 

17. Les microfitxes tenen un sistema d’emmagatzematge complicat. 

18. Un sandvitx de salsitxa amb formatge i quètxup. 

19. La cartutxera del putxinel·li és de color verd pistatxo. 

20. Allotjar-se en habitatges desocupats és popular al meu veïnatge. 

21. El rellotge del metge és comprat a Txecoslovàquia. 

22. El mitjapunta amb un tatuatge no estava d’acord amb arbitratge. 

23. El nou fitxatge és un xitxarel·lo que no aconseguirà el lideratge. 

24. El xofer conduïa el cotxe a tota marxa. 

25. Es troba d’estiueig a les platges d’Andratx, li encanta aquell paisatge. 

26. Les fortes ratxes de vent entraven per les escletxes de la casa. 

27. Vaig trobar una petxina a la platja enmig d’un miratge. 

28. No trepitgis aquí que és ple d’aigua i t’esquitxaràs. 



29. Vaig agafar un empatx de sardines en escabetx. 

30. L’objectiu és reduir el blanqueig de divises provinents del Txad. 

31. Vam trepitjar la txapela d’aquell borratxo. 

32. Després de trepitjar-li la motxilla em va llançar una mirada ferotge. 

33. Endavant les atxes! 

34. El missatge del xantatgista gavatx va empitjorar la situació. 

35. L’onomatopeia d’un esternut tant pot ser atxem com atxim. 

36. La moda nova de la quitxalla és portar bombatxos i un jersei amb 

caputxa. 

37. És un noi molt capritxós. Sempre fa les coses per capritx. 

38. De frare caputxí va passar a ser metge. 

39. No et descotxis que et refredaràs! 

40. Els borratxos es desemborratxen si els ruixes amb aigua freda de la 

dutxa 

41. El descriuria com un noi més aviat esquitx, esprimatxat, capritxós,  i 

fatxenda. 

42. El nou fitxatge de l’equip de la Garrotxa ajudarà a guanyar aquest matx. 

43. No em matxuquis per ser fatxenda. 

44. Dels pelegrinatges se n’extreu bagatge cultural. 

45. He proposat fer un fotomuntatge del paisatge de Montjuïc. 

46. Les salsitxes del salsitxaire són el meu capritx de cap de setmana. 

47. El formatger posa el formatge a la formatgera i un cop acabat el ven a la 

formatgeria. 

48. Si no resolia el xifratge el xantatgista no el deixaria com a ostatge. 

49. El personatge del reportatge viatjava per paratges lletjos. 

50. El setge ferotge a la Garrotxa va ser una salvatgeria. 

51. El percentatge de reciclatge de Sitges ha augmentat. 

 

 

 


