
Classe 18: 18/05/21 

Casa:  

exercici 9: https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/exercicis-accentuacic3b3.pdf 

Exercicis accentuació:  

https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/04/repc3a0s-accentuacic3b3-exercicis-i-

solucions.pdf 

 

Repàs:    

a, e, o -   

dues vocals juntes:  no se considera vocal, sinó semivocal 

 

vocal+i 

vocal+u 

 

agudes: acaben en vocal, as, es, is, os, un, en, in 

planes: quan no acaben en vocal, as, es, is, os, un, en, in 

esdrúixoles: sempre 

 

4. En aquesta llista de paraules només les esdrúixoles porten accent. Poseul’hi. 

Grècia espaiosa patiria trajectòria mengessin 

artilleria pólvora Letònia policia càmera 

acadèmia església pertinent feréstega origen 

palauet hostilitat ciència exigua dolcíssima 

 

5. Com hauríem d’escriure correctament aquestes paraules tenint en compte la 

posició de la síl·laba tònica? Poseu-hi els accents que calguin. 

hoquei olimpíades diòptria xassís elit 

xandall medul·la víking rèptil període 

atmosfera intèrfon pneumònia termòstat tulipa 

isòbara míssil futbol tèxtil omòplat 
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6. En aquestes frases hi falten tot d’accents diacrítics. Poseu-los-hi. 

1. El meu nét té un os de la mà més llarg del que és normal. 

2. Si ara em dius que sí que vens a fer la volta al món no sé pas què et puc dir per no fer-la. 

3. Té més son des que dorm com un soc ara que sap que no deu res. 

4. Ha mòlt el sucre per endolcir la mousse de móres que us vol oferir per postres. 

5. Els béns de l’acusat són un pèl més reduïts del que creu el seu advocat. 

país 

paï--sos  

afeïna caïment caïnita calfeïment calfeït caseïficar caseïna caseïnat cicloïdal circuïció cissoïdal 

cisteïna cloïssa clupeïforme cocaï--na cocaïnisme cocaïnòman cocaïnomania codeïna coïssor 

coïtja col•loïdal concoïdal condroproteïna conduï---ble conduïdor conduïment conduït 

congruïtat coniïna conoïdal conspicuïtat construïble contemporaneïtat continuïtat contrafa 

 

7. Accentueu el text següent. Tingueu en compte que hi falten 30 accents. 

Abans-d’ahir no sé què va passar, però només recordo que després d’arribar a casa vàrem 

asseure’ns al sofà perquè volíem veure què feien a la tele i ens vàrem adormir. I fins avui, 

que és dissabte, no ens hem despertat. 

Jo em trobo bé, no obstant el mal de cap de que em ressento. El Ramon, però, encara té son 

i es passeja per la masia com una ànima que cerca repòs. Què hauríem de dir que ens ha 

succeït? Per què hem dormit aquest munt d’hores? És potser perquè en l’últim àpat que 

férem havíem pres un cafè espès amb un gust estranyament curiós? 
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