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L’ a c c e n t u a c i ó 
1.- Encercla la síl·laba tònica de les següents paraules: 
 

 camins       fuster       llapis       paraula      geografia      parany      espai       cançons       

empleat      conegut     caos        selva          silenci           sistema      capaç      llengua        
 

2.- Distribueix les paraules següents en tres grups: agudes , planes , esdrúixoles:  
  

      vegada       banda       amunt       advocat        sumar        principi      majestat      pàtria        
      esquena     estranger     caos       possible        sèrie        matèria       àlgebra       estudi        
 

                  Agudes                     Planes                       Esdrúixoles 

 

 

 

 

 
3.- Accentua les següents paraules , amb l’accent adequat a la vocal tònica:  

     ningu        raco       canter       direccio      esglesia       patria      poetica      correr       pujavem      

     sofa      monoleg      retoric      femeni       lluminos      literaria       titol       glandula      familia       

     pais       optic         apendix       tragedia       intrus        exercit       poetic      miseria        epoca         

 

       Explica les tres regles que emprem per accentuar paraules:  
    · _______________________________________________________________________________ 

    · _______________________________________________________________________________ 

    · _______________________________________________________________________________ 

4.- Accentua aquest text:     (1p) 
 

“ A la muntanya, la gelor del mati feia respirar els nuvols i els homens, encara endormiscats, 

s’arreceraven sota les tendes coberts per teles i mantes. A fora, sobre un  cavall negre que s’agitava 

nervios, seia un home. Aquella ciutat tenia alguna cosa especial, recordava les victories, i estava a un 

enclavament de dificil acces que la feia gairebe inexpugnable. Al mig de l’esglesia es sent un so 

terrorific i des de les muralles estan els arabs per enesima vegada front al castell ...”  

 “Toca a la porta insistentment, pero no contestava ningu. Mira a traves dels vidres opacs per intentar 

notar la presencia d’algu dins l’edifici. No es veia res. Mentre colpejava la porta per  enesima vegada 

una veu parla al seu darrere. 

- No cal que toques, no hi ha ningu. – Per que? (pregunta Roger), encara no esta obert? 

- No se quin es l’horari que tenen obert les filaes, pero aquest local no l’utilitzen, nomes el mantenen 

per deixar material que no els cap a la fila. 

El local on estava ocupava una planta en un edifici que havia sigut una fabrica textil ...”  

“Mes tard, ens adonarem que vosaltres no se ben be com, tambe estaveu buscant el diamant.  

 -  De la manera que s’han desenvolupat els esdeveniments crec que queda mes que clar que no  

existeix el diamant. Aço passa de vegades, una historia llegendaria que nomes es realment aixo, 

llegenda. Tornare al meu pais i esperare algun tresor amagat en algun indret perdut del mon.”  

                         Silvestre Vilaplana “La mirada d’Al-Azraq” 

 



5.- Accentua, si cal, les paraules que porten accent a les següents oracions: 

 

-  Es veia un ramat de cervols en mig de la neu.  

-  On has posat el ll ibre de ciencies.  

-  Preten que li marque tota la roba de la motxilla.  

-  Aquella tombola tan gran era un  camió.  

-  A l’habitacio hi ha una catifa marro.  

-  Aixo que has fet no te perdo de Deu!  

-  Es el cinque cafe amb llet que es pren aquesta vesprada.  

-  El Simo nomes sabia cantar aquella canço.  

-  Eixos pressecs no valen ni un centim.  

 

6.- Accentua els mots que calga d’aquests textos: 

 

“Si mes o menys aixi començava cada nit, i acabava en qualsevol ciutat del mon. Pero tot i que 

aleshores la gent explicava molt poques coses, allo era el paradis comparat amb avui, que el caf e que 

no hi ha ningu que bade boca. Seuen muts i escolten aquesta remaleïda radio. Al principi vaig pensar 

que aquesta radio seria una benediccio per als cafes. I en vaig comprar una de molt cara per fer un poc 

de musica de tant en tant. Pero des que el nou govern ha llançat al mercat els radiotransistor s portatils 

per deu lliures miserables, ja ningu no parla al cafe”.                                                          Rafik Schami. 
 

``L’entrada al palau del papa fou precipitada. Abans de l’arribada, el pontifex ja s’havia 
assabentat de la manera com havia mort el cardenal Colonna i que Arnau de Vilanova havia 
estat capaç de descriure el cadaver sense veure’l. Per aixo, en entrar al castell de Sant 
Angelo, els informaren que el papa volia veure’ls inmediatament. 
El papa els esperava dempeus. Arnau s’apropa al papa. Els altres es quedaren darrere del 
metge, atents tambe a l’explicacio. 
- L’assassi mata seguint un ritual. Sempre fa les mateixes coses a les v ictimes. Fra Bernat 

descobri quin era aquest ritual. Es la manera que el Llibre del Levitic a la Biblia indica 
que cal usar per a sacrificar.  

- Pero la Biblia no es refereix a sacrificis humans! Intervingue Bernat. 
- Ho se, pero l’assassi utilitza els mateixos passos. Ataca a les victimes en un lloc sagrat, 

fa les set aspersions i despres crema el greix com a element purificador. 
- El diable sempre imita Deu, interrompe Bertrand. I aquesta es sense dubte una obra 

demoniaca. 
- No ho crec. Aço es obra d’un home. 
- No es el diable el que esta matant, insisti Arnau, sino el mateix assassi que va matar els 

altres cardenals... 
Arnau mira el cardenal, es passa la ma per l’espessa barba. Darrere Bernat Delicios va fer 
un gest de silenci. Si posava en dubte una sentencia de la Inquisicio, De Luca acusaria a 
Arnau d’heretgia i ni el papa podria defensar-lo. 
Arnau eixi de la cambra i torna als pocs instants...’’   



7.- Tenint en compte l’accent diacrític, posa els accent que calga a les frases que en requer isquen: 

 

      · El comite angles ha repres la reunio.          · Aquest pure es massa espes. 

      · Aixo es mes que bo.                    · L’estat no aten les nostres peticions. 

      · Ha descobert una formula magica.  

      · Si no tens memoria compra’t una agenda. 

   · A la pastisseria venen un pastis de mores d’allo mes bo. 
 

8.- Accentua, si cal, les paraules que porten accent a les següents oracions: 
 

- Es  veia  un  ramat  de  cervols  en  mig de la neu. 

- On has  posat  el  ll ibre  de  ciencies. 

- Preten  que  li  marque  tota  la  roba  de la motxilla. 

- Aquella  tombola  tan gran  era  un  camió. 

- A  l ’habitacio  hi ha  una  catifa  marro. 

- Aixo  que  has  fet no  te  perdo  de Deu! 

- Es  el  cinque  cafe  amb  llet  que  es  pren aquesta  vesprada. 

- El  Simo  nomes  sabia  cantar  aquella  canço. 

- Eixos  pressecs  no  valen  ni  un  centim. 

 
9.- Completa cada un dels membres de les parelles següents en la casella més adient:  
 

té/te     ús/us     nét/net      és/es     més/mes      món/mon      vés/ves     má/ma      pél/pel  
 

- El gos de la porta ................... molt de .................... . 

- ................. pare ................ va trencar la ................ esquerra. 

- ................. mare ................ farà el ................ a la vesprada. 

- ................. juny, anirem a veure el .................. de l’avia Pepica.  

- ................ quina bestiesa! .................... a rentar-te  ara mateix! 

- L’.................. del casc ................... obligatori des del ................... passat.  

- L’ecologisme demana un ....................  .......................  .................. .  . 
 

10.- Encercla la paraula adequada de dins del parèntesi perquè la frase tinga sentit:  

- Els llauradors (venen / vénen) al mercat i (venen / vénen) tota classe de verdures.  

- (si / sí) vinc, portaré un pastís de xocolate. 

- Han trobat els (ossos / óssos) de dos (ossos / óssos) tibetans a Alaska. 

- (dona / dóna) els llibres a la (dona / dóna) que viu al 5é 1ª. 

- Només (son / són) les huit del vespre i ja caic de (son / són). 

11.- Encercla la paraula adequada de dins del parèntesi perquè la frase tinga sentit: 

- Els llauradors (venen / vénen) al mercat i (venen / vénen) tota classe de verdures.  

- (si / sí) vinc, portaré un pastís de xocolate. 

- Han trobat els (ossos / óssos) de dos (ossos / óssos) tibetans a Alaska. 

- (dona / dóna) els llibres a la (dona / dóna) que viu al 5é 1ª. 

- Només (son / són) les huit del vespre i ja caic de (son / són). 


