
Classe 17: 19-11-19

Accentuació, diftongs i hiats

Teoria 1

Teoria 2

Exercici: agudes, planes o esdrúixoles

Exerici 1 – Solucions

Exercici 2

Dictat d’accentuació

Pe---rí--o---de

Pe-ri-o-de
a, e, o

I, u

Quan no s’apostrofa una paraula:

Femina, i-u àtona

D’urgència

La urgència

La universitat i - u

L’ illa

L’ Úrsula

La His--to--ri--a

La Immaculada

L’Imma

As-tú-ri-es

https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/normes-dc2b4accentuacic3b3.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/normes-dc2b4accentuacic3b3-2.pdf
http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/accentuacio.htm
https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/exercicis-accentuacic3b3.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/solucions-exercicis-accentuacic3b3.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/04/repc3a0s-accentuacic3b3-exercicis-i-solucions.pdf
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/accentuacio-i-dieresi/


Accentuació:
quan tenim una paraula amb 4 vocals es separen d’aquesta manera:
vocal+i
vocal+u
Fei eu

Repàs d’accentuació:
Agudes: ca-mi-ó
Planes: pú-blic - Esdrúixoles: pól-vo-ra

Separació de síl·labes:
Dues vocals:

Família: Fa-mí-li-a
cuina: cui-na
salteu: sal-teu
feina: fei-na
ploure: plou-re
palau: pa-lau
memories: me-mo-ri-es

A, e, o: se separen
I - u: no se separen

Regles d’accentuació:

Agudes: quan acaben vocal, as, es, is, os, us, en, in
Planes: no acaben vocal, as, es, is, os, us, en, in
Esdrúixoles: sempre

Ajudes per saber la direcció de l’accent:
Futurs: cantaré
Gentilicis: anglès, francès, xinès
Subjuntius: pugués, diguéssiu
Paraules castellà-català: camió (camión)
Ordinals: novè. Desè, dotzè

Exercici 1
Agudes: s’accentuen quan acaben amb vocal, as, es, is, os, us, en, in

Jardi, pais, canço, camio, alli, aqui, arros, pero, aixo, gairebe, pages, despres,
cafe, nomes, fare, faran, Ramon, segon, exclos, aten, irlandes, rodo,
compraras, palau, cigro, pure, intern, germa, nervios, algu, congres, autobus,
nove, perque, excursio i espos. Jardí,

jardí, pa-ís, cancó., camió, allí, aquí, arròs, però, això, gairebé, bé, també,
pagès, després, cafè, només, més, faré , faran, Ramon, segon, exclòs, atèn,
irlandès, rodó, compraràs, palau, cigró, puré, intern, germà, ner-vi-ós,
algú, congrés, autobús, novè, perquè, excursió, espòs.



Exercici 2
Planes: s’accentuen quan no acaben amb vocal, as, es, is, os, us, en, in

Pomes, portessim, prestec, pressec, barraca, public, origen, fenomens, cervol,
tinguerem, economia, nuvol, policia, telefon, mobil, compressiu, estomac,
correr, solid, caracter, castig, angel, obrissiu, recorrer, creixer, neixer, erem,
ereu, il·logic, plastic, debil, temer, fotograf, fotografia, diguessiu i diguessin.

Pomes, portéssim, préstec, préssec, barraca, públic, origen, fenòmens, cérvol,
tin-gué-rem, e--co--no--mi--a, núvol, policia, telèfon, mòbil, com-pré-ssiu,
estómac, córrer, sòlid, caràcter, càsting, àngel, obríssiu, recórrer, créixer,
néixer, érem, éreu, il·lògic, plàstic, dèbil, témer, fotògraf, fo-to-gra-fi-a,
diguéssiu, diguessin,

Dictat:
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al

-professorat/dictats-en-linia/b2/accentuacio-i-dieresi/

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/accentuacio-i-dieresi/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/accentuacio-i-dieresi/

