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Bon dia a totes i tots, 

En primer lloc m’agradaria desitjar-vos que estigueu bé i que estigueu passant aquesta 

QUARANTENA (i no quarantena) el millor possible. Són temps difícils però si tots 

col·laborem i, com bé diuen tots els responsables i especialistes, ENS QUEDEM A 

CASA, prompte passarà aquest malson.  

Bé, encara que hi haja un virus que ens està molestant, nosaltres hem de continuar amb 

la nostra tasca d’ensenyar i aprendre i, per tant, tot seguit us indicaré quina és la feina 

que heu de fer per a la setmana del 23 al 27 de març. 

Tot seguit us diré quina és la feina que heu de fer: 

- Cal que llegiu la teoria sobre l’accentuació i la dièresi i feu els exercicis que 

apareix al document pdf.  

- Els deures cal que els feu a ordinador i me’ls envieu a l’adreça: 

carla.valencia.llati@gmail.com el proper divendres 27 de març.  

Si teniu cap dubte em podeu enviar-me correus o dimarts o dimecres i us els resoldré. 

Cal que sapigueu que el lliurament del treball és obligatori ja que és la manera que 

tindrem els professors per a avaluar-vos. Els deures comptaran per a nota. Ànim i mans 

a la feina! 

 

L’ACCENTUACIÓ  

Segons la posició de la síl·laba tònica, podem classificar les paraules en:  

Agudes. La síl·laba tònica és l’última: allà, París, cargol.  

Planes. La síl·laba tònica és la penúltima: llibre, fàcil, èxit.  

Esdrúixoles. La síl·laba tònica és l’antepenúltima: àlgebra, tònica, màquina. 

 

A l’hora d’accentuar haurem de tenir en compte una sèrie de circumstàncies:  

· La a és, com ja sabem, la vocal més oberta, s’accentua sempre amb l’accent obert: 

pàgina, semàfor, demà.  

· La i i la u, com que són les vocals més tancades s’accentuen sempre amb l’accent 

tancat: bústia, pastís, ningú, cadascú.  

· La o i la e poden portar accent obert o tancat, segons la pronúncia del so: església, 

molèstia, tómbola, però. 

 

Accentuació de les agudes 

Accentuarem totes les paraules agudes acabades en: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, 

in. Excepció: no accentuarem les paraules agudes que acaben en diftong decreixent: 

avui, compreu, teniu. 
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Accentuació de les paraules planes 

 Accentuarem les paraules planes que no acaben en: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, 

in: àtoms, càrrec, càstig, semàfor, caràcter. Sí que accentuarem les paraules planes que 

acaben en diftong decreixent: cantàveu, dormíssiu, seríeu, tinguéssiu, voldríeu. 

 

Accentuació de les paraules esdrúixoles  

Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes: fàbrica, elèctrica, víctima, àrbitre, península. 

Cal tenir en compte el hiat, ja que les paraules amb el grup i + vocal no formen diftong: 

ràdio, justícia, història, pèrdua, consciència. 

 

ELS DIFTONGS  

Quan en una síl·laba trobem dues vocals juntes que es pronuncien en el mateix cop de 

veu es produeix el diftong.  

Així la paraula remei té dues síl·labes; re-mei, perquè les vocals ei s’ajunten en una 

mateixa síl·laba. Per tal de formar diftong cal trobar una vocal forta (a, e, o) i una vocal 

feble (i, u) en una mateixa síl·laba. Ex. ai-re, qua-li-tat. En el primer cas, apareix primer 

la vocal forta a i després la feble i; en canvi en el segon cas trobem primer la feble u i 

després la forta a. Així doncs, podem dir que segons l’ordre en què trobem les vocals 

d’un diftong hi haurà dos tipus de diftongs:  

Diftongs decreixents Exemples:  

a, e, i, o, u + u au, eu, ou, iu, uu, dau, neu, riu, ou, duu  

a, e, o, u + i ai, ei, oi, ui, mai, rei, noi, buit 

Diftongs creixents 

 g + u + vocal gua, güe, güi, guo llengua, aigües, lingüista,  

q + u + vocal qua, qüe, qüi, quo qüestió, hiena, feia, cauen  

i o u intervocàliques* 

 

ACCENT DIACRÍTIC 



 

 

 

 

LA DIÈRESI  

La dièresi és un signe gràfic que, de vegades, hem d’escriure damunt de la i o la u. Les 

seves funcions són:  

• Indicar que es pronuncia la u dels grups qüe, qüi, güe, güi que són diftongs creixents: 

conseqüència, llengües, pingüí.  

• Indicar que una i enmig de dues vocals no fa la funció de consonant: produïa, agraïen, 

plaïa.  

• Desfer un possible diftong: veïna, diürn, peüc.  

• Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -iar i en -uar; canviar, triar, estudiar ...; suar, 

tatuar ...; porten dièresi sobre la 1a, 2a, 3a persona del singular i 3a del plural del present 

de subjuntiu: canviï, canviïs, canviï, canviem, canvieu, canviïn. 

Fixa’t que en el present de subjuntiu dels verbs abans esmentats, la síl·laba tònica és la 

de la primera i. Triï, estudiï, o la de la u: suï, tatuï, i en canvi, la dièresi es posa sobre la 

segona vocal, perquè és la que podria formar el diftong. Excepcions Hi ha una sèrie de 

casos en els quals ens podem estalviar la dièresi:  

• La i dels sufixos -isme, -ista: egoisme, altruista.  



• La i de l’infinitiu, gerundi, condicional i futur dels verbs amb l’infinitiu acabat en -ir: 

traduir, traduint, traduiria, traduiré.  

• La i o u darrera dels prefixos co-, auto-, contra-: coincidir, reiterar, autoinducció, 

contraindicat.  

• La u de les terminacions llatines -us i -um: Sirius, aquàrium. 

 

EXERCICIS ACCENTUACIÓ 

1.Totes les paraules d’aquest exercici són agudes. Accentua les que calgui amb 

accent obert o tancat:  

a) cami, canço, aqui, raco, arros, cantes, aixi, aixo, gairebe, malson, pages, impres, 

carrero, allo, vulgues, boto, cafe, catala, fare, avio, passeges, llegum, tambe, segon, 

portugues, aten, exclos  

b) encen, pero, malson, demanare, amen, dema, nervios, espos, ningu, nomes, frances, 

sete, segon, consome, divisio, clixe, respon, comprare, garrofer, menjare, pure, congres, 

expres 

 

2. Totes les paraules d’aquest exercici són planes.  

Accentua les que calgui amb accent obert o tancat: primavera, poble, fessim, public, 

prestec, barraca, cervol, llibre, tinguerem, nuvol, pluges, telefon, temer, rentessiu, 

estomac, diguessiu, correr, solid, caracter, castig, diguereu, angel, pressec, Soller, 

magic, tinguessim, obrissiu, concorrer, mobil, creixer, logic, neixer, erem, ereu 

 

3. Totes les paraules d’aquest exercici són esdrúixoles.  

Accentua-les amb accent obert o tancat: historia, ciencia, comedia, victima, matricula, 

estatua, formula, esglesia, familia, infancia, polvora, Denia, quilometre, industria, 

colonia, solitaria, anima, memories, tortora, gabia, miseria, tombola, materia 

 

4. Accentua les paraules que calgui del text següent:  

Va avançar agafant-se a les parets, recalcant-se en les cadires, pero amb cura de no 

despertarlos, sense fer soroll. Arriba a la porta. La clau era al pany, com sempre; la va 

fer girar suaument; va descórrer el forrellat i es detura amb l’atencio a dalt: no senti res 

i va empenyer la porta; la porta cedi sense soroll. Sorti al carrer. Una ratxa d’aire humit 

amb gotes de fina pluja li fueteja el rostre; pero no senti el fred, ni la humitat, ni les gotes 

de pluja contra el rostre. 

 

DIÈRESI EXERCICIS 

1- Separeu les síl·labes d’aquestes paraules, marqueu-ne la tònica i poseu-

los dièresi, si cal.  



biscaina: almoina: pidolaire: Suissa: geniut: fuet: mania: divuit: cocaina: increible: peuc: 

rabiut: Raul: heroina: cofoi: pacient: 

 

2- Poseu dièresi on calgui.  

descafeinat aillament cautela reumàtic cocainòman ansietat enciam ensaimada veinatge 

lliurament ruinós traició gratuitat trabucaire Lluiset 

3- Poseu accent o dièresi a les paraules que calgui del text següent.  

Les persones adoptades, assolida la majoria d’edat o durant la minoria d’edat, 

representades pels pares, tenen dret a coneixer les dades sobre els seus origens que 

estiguin en poder de les entitats publiques espanyoles, sense perjudici de les limitacions 

que es puguin derivar de la legislacio dels paisos dels quals provinguin els menors. 

Aquest dret s’ha de fer efectiu amb l’assessorament, l’ajuda i la mediacio dels serveis 

especialitzats de l’entitat publica de proteccio de menors o les organitzacions 

autoritzades per a aquesta finalitat. Les entitats publiques competents han d’assegurar 

la conservacio de la informacio de que disposin relativa als origens del nen, en particular 

la informacio respecte a la identitat dels pares, aixi com la historia medica del nen i de 

la seva familia. Les entitats collaboradores que hagin mitjançat en l’adopcio han 

d’informar les entitats publiques de les dades de que disposin sobre els origens del 

menor. 


