
FRASES AMB ‘S’ FINAL D’ENLLAÇ 

 

Llegeix aquestes frases amb ‘s’ final d’enllaç: 

 

1. Els escàndols que esquitxaven l’entrenador van provocar-ne la dimissió. 

2. Els equips catalans van lluitar fins al final, però no van poder evitar la desfeta. 

3. Els jugadors van fer tard a la convocatòria d’entrenament. 

4. Els aficionats del Barça confiaven en la remuntada contra el Bayern de 

Munic. 

5. Els equips esportius competeixen en tres nivells diferents. 

6. A causa dels enfrontaments entre ambdós jugadors l’àrbitre va suspendre el 

partit. 

7. Els espectadors volien que Messi marqués i s’assegurés la Bota d’Or. 

8. Els avantatges de jugar en un equip de Primera és que t’exigeix estar al 

màxim nivell durant tota la temporada. 

9. Els afavoreix l’arbitratge i encara es queixen! 

10. Més avantatge és el que demanava l’equip contrari. 

11. Per poder veure més esport va sorgir el nou canal de Televisió de Catalunya. 

12. Més empenta és el que necessiten alguns jugadors. 

13. Amb més entusiasme haurien guanyat el partit i la final. 

14. Si tinguessin més il·lusió potser no els haurien marcat tres gols en cinc 

minuts. 

15. Amb més ambició aconseguiríem fer grans partits i tenir més moral i 

autoestima per afrontar algunes dificultats. 

16. Els ha dit que havien fet tard i que per això els havia fet córrer durant mitja 

hora. 

17. Els ha ofert la possibilitat de veure el partit des de la banqueta i així poder 

animar els companys. 

18. Els hem portat abans d’hora perquè es vagin mentalitzant de la importància 

del derbi. 

19. Els hem escoltat fins que al final hem accedit a les seves peticions. 

20. Els hem vist que marxaven per la porta del darrere per intentar evitar que els 

aficionats del Madrid els llancessin pedres. 

21. Has escoltat el que ha dit el jugador? 



22. Has afavorit l’equip contrari i no ho vols reconèixer! 

23. T’has enfrontat mai a Messi? 

24. Has avisat per megafonia el propietari del cotxe que està mal aparcat? 

25. Has aconseguit que la pilota no entrés, molt bé! 

26. Has intuït que la llançaria per la dreta, oi? 

27. Has avançat el resultat i has guanyat les apostes, quina sort! 

28. Has estat mai tan a prop dels golfistes? 

29. Vosaltres heu portat el material o hi hauré d’anar jo? 

30. Vosaltres heu escoltat el que us hem dit durant la xerrada tècnica del 

descans?  

31. Vosaltres heu avisat el company que falta? 

32. Vosaltres heu jugat alguna vegada tan bé com l’últim partit? 

33. Ells han dit que s’esforçarien al màxim per intentar capgirar l’eliminatòria. 

34. Ells han jugat tres vegades en els últims anys i no han guanyat ni un sol cop. 

35. Ells han declarat que hi ha una persecució arbitral en contra de l’equip. 

36. Ells han estat els primers a reconèixer que la derrota ha estat justa. 

37. Tots els aspectes que hem de tractar tenen a veure amb les posicions 

tàctiques que cal repassar a la pista. 

38. Tots els ascensos que s’han produït s’han certificat a l’última jornada. 

39. Tots els aficionats van escridassar l’entrenador perquè estaven descontents 

amb la gestió que fa de l’equip. 

40. Tots els esports són igual de macos. 

41. Tots els espectadors volen que el seu equip guanyi. 

42. Tots els avantatges que vols tenir te’ls has de guanyar. 

43. L’ascens a primera era el més desitjat pel Girona, que ho va aconseguir 

gràcies a una magnífica temporada. 

44. L’ascens a Segona era possible, però van perdre l’últim partit i s’hi van 

quedar a les portes. 

45. Els honors que ha rebut el president són completament desmesurats. 

46. Fer els honors als jugadors quan encara queden tants partits és una 

irresponsabilitat. 

47. Fer els honors als equips que han guanyat és el més just. 

48. Té lesions a l’abductor i al turmell a causa de la puntada del davanter. 

49. Els esports arriscats no tenen tants practicants com els que no ho són tant. 



50. Uns aficionats van llençar l’encenedor que li va provocar la ferida a la cella. 

51. Uns espectadors no es van poder contenir i van insultar els jugadors de 

l’equip contrari. 

52. Uns enfrontaments lamentables tenint en compte les circumstàncies de tots 

dos equips. 

53. Les assistències mèdiques van entrar al camp tan ràpid com van poder, ja 

que el defensa va perdre la consciència i es va desplomar a l’instant. 

54. Les empentes entre l’un i l’altre van acabar convertint-se en una picabaralla. 

55. Les estades estiuenques tenen la funció d’agafar la forma per a la 

temporada. 

56. Hi ha molts centres escolars en què el futbol predomina a l’hora del pati. 

57. Molts centres esportius tenen pistes de tenis i pàdel. 

58. Alguns escàndols esportius han estat originats des de la premsa. 

59. Resultats esperançadors és el que esperen obtenir els equips catalans a la 

fase de grups. 

60. Els resultats a la Lliga han sigut molt decebedors. 

61. Els resultats als marcadors són massa amplis per pensar en una remuntada. 

62. Jugadors ambiciosos és el que cal per afrontar la temporada amb garanties 

d’èxit. 

63. De jugadors extraordinaris com Messi n’hi ha hagut molt pocs en la història. 

64. Jugadors astuts són els que són capaços d’aprofitar qualsevol descuit del 

contrari. 

65. De derrotes amargues com la de l’altre dia n’hi ha de tant en tant. 

66. Algunes derrotes humiliants són immerescudes totalment. 

67. Els atacs arriscats poden passar factura en un contraatac. 

68. Atacs a la moral com els que s’han fet no són ètics ni propis de professionals. 

69. De competicions a l’estadi no se n’han tornat a fer després que el concert 

hagués malmès la gespa. 

70. Els gols arriscats són els que agraden més a l’afició. 

71. Alguns gols extraordinaris han permès al Barça guanyar partits que tenien 

coll avall. 

72. Durant el temps afegit van marcar el gol que necessitaven per classificar-se. 

73. Pochettino és el candidat a substituir Mou. 

74. Has estat suspès dos anys per dopatge? 



75. Andrés Iniesta és dubte per al partit a Mestalla. 

76. Vas aturar la rematada amb el cap? 

77. Les eliminatòries continuaran fins a final de mes. 

78. Els jugadors han fet gols. 

79. El tècnic ha inculcat als seus homes aquesta mentalitat i ells el segueixen. 

80. Ha aconseguit molts èxits en les últimes quatre temporades. 

81. Set dies abans a Mestalla havien guanyat el partit. 

82. Vols ampliar la plantilla amb jugadors del planter o amb jugadors nous? 

83. Van pressionar la sortida de la pilota amb marcatges individuals, cosa que va 

fer enfadar el tècnic. 

84. Vas arriscar molt en el partit amb els gols. 

85. El xut va posar l’ai al cor dels aficionats. 

86. Va treure profit de la pressió i fins i tot va tenir més possessió de la pilota. 

87. Ells esperaven fer gols a Mestalla. 

88. Alves el va deixar sense marcar. 

89. Va fer un parell d’aturades excel·lents amb el cap. 

90. El temps afegit va servir per tornar a veure Andrés Iniesta. 

91. Et vas inventar una gran passada per a Cesc. 

92. Vas començar a dominar el joc i a marcar el ritme del partit. 

93. Les millors oportunitats per als de Vilanova van arribar a la segona part. 

94. Va amargar la nit a l’argentí tal com ho havia fet una setmana abans a 

València. 

95. Les eliminatòries es van decidir en el terreny de joc. 

96. Fins a dues vegades es va presentar l’argentí davant el porter del València. 

97. Els entrenadors i els tècnics dels dos equips es van donar la mà al final del 

partit. 

98. Ara la copa queda aparcada fins a final de maig. 

99. Tots els defenses li van intentar prendre la pilota. 


