
L'anorèxia i la bulímia són trastorns de la conducta alimentària que tenen 

conseqüències greus en la salut física i mental de les persones que les pateixen. Pel 

que fa a l'anorèxia, es caracteritza per una restricció dràstica de l'aportació 

energètica que provoca una pèrdua greu de pes. Alguns dels símptomes més 

freqüents són: alteració patològica de la percepció corporal, estat d'ànim 

depressiu, sensació constant de fred, descalcificació òssia, problemes cardíacs, 

estrenyiment, sequedat a la pell. Pel que fa a la bulímia, es caracteritza per episodis 

d'ingesta excessiva d'aliments en períodes curts de temps, amb la subsegüent 

conducta purgativa: vòmits, ús de diürètics o de fàrmacs laxants i excésd'exercici 

físic, entre d'altres. 

 

Aguda: pa  per 

Plana: lli  bre   -  Cadira  

Esdrúixola :  fá bri ca  

Cadira  

Te   le  vi---   si    ó  

 

hiats   :   se separen les vocals  

Diftong: no se separen les vocals  

Vocal + i 

vocal + u 

Una paraula aguda s’accentua quan acaba en vocal (a, e, i, o , u), as, es, is, os, us, en i in 

Una paraula PLANA  s’accentua quan NO acaba amb vocal+as, es, is, os, us, en in 

 

Esdrúixola :   sempre que siguin esdrúixoles porten accent:   fà bri ca  

 

À-si-a,  

 

 

Plus---và---lu---a, à---re---a, pa---ci—èn—ci--a,  

 

Nú---ri----a,     har---mò—ni--um, pe—rí—o--de, di-òp-tri-a.  IU UI  

 

Riuet :  ri uet    no  

Al – gun   no  

Aixi  ai-xí   



Pro-cés  

 

Co  lliu 
Quan tenim dues vocals juntes al final de paraula es considera una CONSONANT ¡!  

Llu---mins  

 

cros- tó 

Res-pon  

De-mà   

 

ra-mon 

Vo-ta-ci-ó 

 

ci-gró 

 

permis   per-mís 

 

porro    po-rró 

 

anireu -   a  -  ni  - reu 

Campio  cam  pi   ó 

 

aniran  a ni ran  

 

avis   a – vís  

 

Ferran   fe-rran  

Espai   -   es pai 

 

Co rrí  em       

plana: porten accent quan NO ACABEN EN vocal, as, … en in  

 

Grecia  Grè-ci-a 

 

Reiem -    rè -iem 

 

diguessiu   di gué ssiu 

 

camera    -  cà -me-ra 



 

artilleria      ar-ti-lle-ri-a 

 

Policia    po-li-ci-a 

 
sino   si-nó 

 

ramon      ra – mon   

Glorios      glo ri ós  

Trajectoria      tra-jec-tò-ri – a 

 

Parlavem      par-là-vem      

 

Llapis      lla-pis   

Debil     -   dè-bil 

Espaiosa     es pa io sa 

 

Origen           o-ri-gen  

 

Débil  


