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   Activitats d’accentuació 
 

Aquí tens les solucions de les següents activitats:                           
 

1. Llegeix aquestes frases i posa l’accent diacrític que calgui: 

- Ma germana té una mà molt gran. 

- Ell és un nen molt simpàtic. 

- La Carlota cada dia quan es lleva, es renta la cara i es pentina. 

- Els romans creien en més d’un Déu. 

- El meu germà té deu anys. 

- M’agrada prendre un te cada dia. 

- L’ús del diccionari és molt convenient per a fer algunes activitats. 

- A tots us convidaré a la meva festa. 

- Aquest regal és pel Joan. 

- A la cama tinc un pèl molt llarg. 

- Elles són molt amigues. 

- Aniré a dormir aviat perquè tinc molta son. 

- Jo sempre dic que sí. 

- Si m’acompanyes al cinema et pagaré l’entrada. 

- Jo sé tota la lliçó. 

- Ella en despertar-se va estirar els braços. 

- Què vols ara? 

- Mon pare sempre està alegre. 

- Hem de millorar el món on vivim. 

- Aquest mes d’abril plou molt. 

- M’agraden més les maduixes que les pomes. 

- Aquest exercici està bé. 

- El be menja herba pel prat. 

- Si reciclem és un bé comú. 

2. pàg. 145: 

 

 esdrúixoles planes agudes 

 

accent obert 

helicòpter-

harmònica 

llàgrima-àvia 

semàfor- dèbil allò-cinquè-germà 

accent tancat justícia típic-préssec ningú-anís-

ximpanzé 
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1. pàg. 146: 

Les dues paraules intruses de la primera columna són: setembre i córrer perquè 

són dues paraules planes. 

Les dues paraules intruses de la segona columna són: dental i mirall perquè són 

dues paraules agudes. 

Les dues paraules intruses de la tercera columna són: helicòpter i telèfon perquè 

són dues paraules planes. 

 

2. pàg. 146: 

A  L’Eulàlia ha sortit amb un bastó, l’ha agafat pel mànec i ha repartit llenya 

pertot arreu. 

B  La Lídia s’ha pres el cafè amb un terròs de sucre i en Ramon, amb dos. 

C No tinc gaire memòria, però jo diria que una mòmia no és un tipus de 

sandàlia. 

D Tens una dècima de segon per a acabar-te el pa amb tomàquet. 

E  De jove vaig treballar a Berlín en una fàbrica, després en una clínica i ara 

treballo en una farmàcia. 

 

esdrúixoles planes agudes 

Eulàlia-Lídia-memòria-

mòmia-sandàlia-dècima-

fàbrica-clínica-farmàcia 

mànec-tomàquet bastó-cafè-terròs-però-

Berlín-després 

 

3. pàg. 146: 

des- prés   llau- na  mà- qui-na  re- vés 

con- cert  ca-fè   ca- mi- ó  de- mà 

pè- sols  pràc- ti- ca/  brò- quil  bo -let 

   prac- ti –ca  pa - rà- graf  per-mís 

 

4. pàg.147: 

esdrúixoles planes agudes 

època- Júlia-Clàudia Òscar-plàtans-fantàstic- 

moltíssim- 

comprarà-perquè-

excursió-digestió 

 

5.pàg.147: 

. Una paraula és aguda quan la síl·laba tònica ocupa l’última posició. 

. Una paraula és plana quan la síl·laba tònica ocupa la penúltima posició. 

. Una paraula és esdrúixola quan la síl·laba tònica ocupa l’antepenúltima posició. 
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3. pàg. 151: 

 

. Dues paraules esdrúixoles: màquina- fantàstica. 

. Dues paraules planes: una amb accent i l’altra sense: últim - classe - campana... 

. Dues paraules agudes: una amb accent i una altra sense: aquí, baixés, 

trauré,tornar... 

. Un monosíl·lab sense accent i dos monosíl·labs amb accent diacrític: molt, em, és, 

més. 

 

4. pàg. 151: 

 

accent obert accent tancat 

 

     sofà – capità – història - vuitè 

 

 avió – bolígraf – meló – autobús - parxís 

 

 

Espero que després d’haver fet la correcció t’hagis adonat de les errades que has 

fet !! 

    

   

    

 

 

 


