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CLAU  

DIFTONG I DIÈRESI 
 

1.  
fei-na 
ai-re 
su-or 
qui-osc 
fu-et 
neu-la 
rei-na 
cri-ar 

ti-a 
cli-ent 
mou-re 
trui-ta 
flau-ta 
gru-a 
boi-na 
riu-re 

 
 
2.  

Es pronuncien en una síl·laba: ei, ai, ou, ui, au, eu, oi, iu 
Es pronuncien en síl·labes diferents, quan van darrere de consonant (en el cas de 
les combinacions que comencen per u, caldria dir “darrere de consonant que no 
siga q ni g”): ia, ie, io, uo, ue, ua 

 

3. 
1 síl·laba: rei, deu, cuit, dau, mai, bou, riu, buit, tou, trau, seu. 
2 síl·labes: cua, via, triar, dia. 
 

4. 
grà-ci-es 3 his-tò-ri-a 4 su-a-vi-tat 4 
 
ma-tè-ri-a 4 en-ci-am 3 ri-e-ra 3 
 
vi-at-ger 3 na-ci-o-na-li-tat 6 cu-a 2 
 
in-jec-ci-ó 4 a-cor-di-ó 4 me-mò-ri-a 4 
 
ca-rí-ci-a 4 col-lec-ci-ó 4 vi-o-lí 3 

 
5. 

as-tro-nau-ta 4 dut-xa 2 pa-rau-la 3 

àr-bi-tre 3 llui-ta 2 cou-re 2 

es-tu-di 3 ai-güe-ra 3 a-guan-tar 3 

xam-pany 2 es-cai-re 3 a-vui 2 

pa-rai-gua 3 en-de-vi-na-lla 5 cui-dar 2 



 
Àrea de Formació Lingüística  

 

E C O Diftong i dièresi  2 

e-qua-dor 3 teu-la-da 3 di-nou 2 

qua-dern 2 en-qua-der-nar 4 quan-ti-tat 3 

boi-rós 2 bou 1 en-lai-re 3 

pneu-mà-tic 3 llui-tar 2 be-nei-ta 3 

re-mei 2 pa-ra-cai-gu-des 5 ve-niu 2 
 

6.  
Indicar la pronunciació de la u: ambigüitat, freqüent, següent, lingüística, 

qüestió, conseqüència, pasqües, aigües, pingüí, egües, llengües, llegües. 
 

Indicar que no hi ha diftong: Lluïsa, amoïnada, suïcidi, agraïda, beneït, veïnes, 
substituïdes, raïm, llaüt, saüc, diürnals. 

 

7. 
u / diftong. 

 
8. 

La U sona: ungüent, conseqüència, qüestionari, delinqüent, freqüència, pingüí, 
llengües, ambigüitat, obliqüitat, aigüera. 

 
9. 

Si volem que se senta la U en els grups GUE, GUI, QUE, QUI, hem de posar 
dièresi sobre la U. 

 

10. 
a. Aquestes qüestions són ambigües 
 
b. Ja no hi ha la quantitat de pingüins que hi havia. 
 
c. Vam visitar l'aqüeducte que portava les aigües a la ciutat. 
 
d. Hi ha una nova emissora de freqüència modulada. 
 
e. Té un paraigua nou i està més content que unes pasqües. 
 
f. El vi és aigualit: tira'l a l'aigüera. 
 
g. La pujada de les aigües pot portar conseqüències greus. 
 
h. Saps si porten dièresi lingüística i llengüeta?. 
 
i. Quan comença la pel·lícula següent? 
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11. 
Formen diftong: trau, veure, dijous, pauta, heroi, babau, feina, servei, cuina. 

 
No formen diftong: constituírem, conduírem, canvie, Lluïsa, conduït, reduir, 

veïnat, reduïren, destruït, heroïna, diürn, raïm, produïren, païres, reüll, ruïna. 
 

12. 
 dièresi accent 
 
beneïa lluíem 
obeïes destruíeu 
reduïen agraíem 
lluïes produíeu 
agraïa seduíem 
reduïa paíeu 
construïa conduíem 
conduïa 

 

13. 
 
 agrair (3) conduint (3) reina (2 reunió (4) 
 altruisme (4) produir (3) extreure (3) escaure (3) 
 construint (3) contraindicat (5) europeu (3) boina (2) 
 maoista (4) reintegrat (4) patinareu (4) egoisme (4) 
 beneir (3) posseint (5) coincidir (4) cofoi (2) 
 creure (2) ateneista (5) obeint (3) traduir (3) 

 enlairament (4) 

14. 
a. Lluís, Lluïsa i Lluïset se'n van anar a recórrer països. 

b. Si tu agraïres els favors que et fan, no caldria que els agraïra jo. 
c. Pius i Màrius saben tocar l'harmònium. 

d. Els antiimperialistes creien que la reunificació era contraindicada. 
e. Cal estimar el proïsme i no deixar-se portar per l'egoisme. 

f. No sé si agrairan que produïm tan de pressa. 
g. Si jo conduïra com va conduint mon pare, ell no em deixaria el cotxe. 

 

15. 
Tenen tònica la i: destruïa, distribuïa, substituïa, construïa, 
traduïa, posseïa, introduïa, induïa. 
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Tenen tònica la vocal que va davant de la i: retreia, desfeia, duia, 
distreia, seia, s'enduia, entreveia, requeia. 

16.  
o-be-ï-a que-ia co-ï-a 
 
de-ia fe-ia be-ne-ï-a 
 
con-du-ï-a re-du-ï-a re-ia 
 
ve-ia ma-le-ï-a tre-ia 
 
cre-ia je-ia llu-ï-a 
 
pro-du-ï-a pre-ve-ia se-ien 

 
17.  

a. La Laia agraïa les baies que li oferien. 
b. Només m'obeïa quan em veia. 

c. Al castell van trobar unes joies molt valuoses. 
d. Com fruïes mentre em duies el ram de flors! 

e. Aquella jove fruïa amb les joies que li duien. 
f. L'arròs es coïa sota la xemeneia. 

g. Vosaltres oïu, però no obeïu. 
h. Substituïu la incògnita que veieu. 

i. No veies el que et duia i, per això, no m'obeïes. 
j. Distribuïu la tasca entre tots. 

k. Les dones fruïen de veure com obeïen els marits. 
l. Sempre agraïes qualsevol gest amable. 
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CLAU 

ACCENTUACIÓ 
 

1.  
pintura pin-tu-ra caminar ca-mi-nar 
genoll ge-noll papallona pa-pa-llo-na 
lluna llu-na polític po-lí-tic 
botiga bo-ti-ga llibreta lli-bre-ta 
pintor pin-tor jove jo-ve 
granota gra-no-ta tabac ta-bac 
figura fi-gu-ra cadena ca-de-na 
fadrina fa-dri-na girafa gi-ra-fa 
 
 
2.  
pallasso pa-llas-so corredor cor-re-dor 
putxinel·li put-xi-nel-li pissarra pis-sar-ra 
mateixa ma-tei-xa guitarra gui-tar-ra 
disfressa dis-fres-sa cotxera cot-xe-ra 
enganyar en-ga-nyar mitjana mit-ja-na 
formatge for-mat-ge col·legi col-le-gi 
intel·ligent in-tel-li-gent això ai-xò 
butxaca but-xa-ca aixecar ai-xe-car 
canyissar ca-nyis-sar terreny ter-reny 
seixanta sei-xan-ta paquet pa-quet 
colla co-lla reguem re-guem 
setze set-ze rotllo rot-llo 
 
 
 
 
3. 
 boia (2) boies (2) claraboia (4) 
 joies (2) veuen (2) reiet (2) 
 tréiem (2) diuen (2) peuet (2) 
 séieu (2) baieta (3) iaia (2) 
 cauen (2) xemeneia (4) foia (2) 

 
4. 
 ple-guem in-es-ta-ble se-ieu 
 ar-ros-se-gar mal-ap-te re-nou 
 as-cens ex-hor-tar ciu-ta-dà 
 fai-xa nos-al-tres breu-ment 
 pit-jar vos-al-tres sau-na 
 fet-ge io-de cui-ne-ra 
 cot-xe jo-ia al-moi-na 
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 tret-ze en-cre-uar em-bei-nar 
 cèl-lu-la se-uen dai-na 
 su-quet llen-gua flu-or 
 co-lla Pas-qual su-ec 
 lle-nya am-bi-gües su-a-da 
 ben-es-tant fre-qüen-tar ac-ci-ó 
 bes-à-vi-a pin-güins tri-em 
 des-o-ir o-bli-qüi-tat pi-a-no 
 ri-eu U-ru-guai su-eu 
 

 
5. 
lli-bre-ta, e-ne-mics, su-per-fi-ci-al, clas-se, tre-ia, e-qui-vo-cat, so-lem-ni-tat, menys-
pre-ar, l'en-de-mà, con-se-qüèn-ci-a, i-mi-ta-ci-ó, i-de-es, es-bor-rar, im-pres-si-o-nat, 
cor-res-pon-ga, an-goi-xant, col-le-gi, a-qua-rel-la, a-pa-rei-xi-a, as-cen-sor, es-gar-ri-
fan-ça. 

 
6.  

regular lliure turisme formal 
misteri ratlla jove consell 
institut acord casualitat ganivet 
programa gener disbarat llegum 
auxili silenci quadre embolic 
aplaudir patinet formiga enlaire 

 

7. 
arribar: acabar, ahir, animal, aviat, barret, berenar, content, esmorzar, futbol, 

martell, sopar 
enveja: arbre, barana, butxaca, bufanda, cullera, guerra, papallona, pilota, pobre, 

setmana, sopa 
ànima: màquina, número 

 
 

8. 
Em canse de cantar sempre aquella cançó. 
Està molt content amb el seu conte. 
Menja el berenar assegut a la barana. 
Anna vol anar al futbol. 
Sentim molt que et falten diners. 
Vestia aquella bèstia com si fóra una persona. 
La seua dona va donar-li un cargol. 
Amb aquesta granera no es pot agranar. 
Tothom sabia que era sàvia. 
No volia cuinar a la cuina. 
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9. 
rente, rentes, renta, rentem, renteu, renten. 
acabe, acabes, acaba, acabem, acabeu, acaben. 

    calle, calles, calla, callem, calleu, callen. 

10. 
1. veuré 
2. contínua, continuà 
3. comprén 
4. anglés 
5. guàrdia 
6. ànima, animà 
7. Amèrica 
8. pública, publicà 
9. conté 
10. torró 
11. cèlebres, celebrés 
12. patí 
13. avís 

 
11. AGUDES: constipat, desfer, amagar, butà, aquell, poal, pagés, dolent, pessic, coixí, 

però, espanyol, meló, comuns. 
 
PLANES: electricista, tendre, fantàstic, paraula, satèl·lit, tenda, patata, barrina, 

moble, sòlid, bomba, dutxa. 
 
ESDRÚIXOLES: número, república, música, quilòmetre, península, tècnica, 

simpàtica. 

12. 
accent obert (`) accent tancat (´) 

A mà, capità, cantàrem, àmfora, 
exàmens, càndida 
 
 

Ø 

E pèl, pètal, tècnica, violència 
 
 

café, emprén, préssec, francés 

I Ø 
 

Martí, suís, desídia, íntim 
 
 

O sòlid, això, arròs, història, però 
 
 

bastó, admiració, fórem, qüestió 

U  
Ø 

ningú, pronúncia, últim, estúpida 
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1. La A amb accent tancat, la I i la U amb accent obert. 

2. La A. 

3. La I i la U. 

4. La E i la O. 
 
13. 

urbà, arròs, autobús, gairebé, demà, Berlín, revés, això, col·leció, café, espés, 
entén, permís, jardí, avió, ningú, sorprén 
 

14.  
préssec, químic, inútil, ànec, fenòmens, èxit, cèntim, túnel, dèbil, créixer, 
mecànic, exàmens, difícil, ràpid, fórem, conéixer, cérvol, fàcil, avisàvem, xèrif, 
cantàrem, núvol, índic, sortíem, àlbum, catòlic, depòsit 

15. 
llumí, vindrà, diràs, repetís, confús, Berlín, oportú, progrés, café, comprén, (jo) seré, 
pretén, qüestió, però, sabó, arròs, resinós, allò, repòs 

16. 
demà, camí, algú, (jo) treballés, cinqué, convé, això, raó, sortós 
 

17.  
 

Porten accent: berenàveu, portàreu, fóreu, tornàreu, cantaríeu, amagàreu, sentiríeu 
No en porten: esclau, ateu, portareu, sarau, blau, vindreu, tornareu, clau, 

amagareu, sentiu, busqueu 
 

18.  
 

Accentuades  
 

acabades en vocal acabades en -en, -in acabades en -as, -es, -is, 
-os, -us 

demà, llumí, 
replà, germà, 
televisió, algú, 
això, esglaó, 
també, reunió, 
camió, finestró, 
bastó 

 
 
 

Berlín París, cabàs, repàs, 
grogós, confús 
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No accentuades 
 

acabades en diftong decreixent 
esportiu, dijous, sabeu, teniu 

acabades en consonant altra que la de 
les terminacions: -as, -es, -is, -os, -us, 

-en, -in 
vindran, camions, carrer, confon, 
jugar, enguany, punxegut, papers, 
Ramon, futbol, tardor, germans, 
algun, hostal, alguns, tindran. 

 
19.  
líquid biòleg màxim menjaren útils 
fàcils torre àlbum copiar màrtir 
sàvia llargues mesos sòlid bevies 
tècnic cànter crisi boira llengua 
tenen focus tornar Ramon àtom 
nàufrag atles feliç carro ridícul 
mania imatges bolígraf finestral símbol 
tornàreu cantàrem córrer feliços volíeu 
llapis cantàreu ànec  exàmens 
 

Accentuades 
 
acabades en consonant altra que la de les 
terminacions -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in 

acabades en diftong decreixent 

 
líquid, fàcils, tècnic, nàufrag, biòleg, 
cànter, cantàrem, màxim, àlbum, bolígraf, 
córrer, ànec, sòlid, exàmens, útils, màrtir, 
àtom, ridícul, símbol 
 
 
 
 

 
tornàreu, cantàreu, volíeu 

 
No accentuades 
 
acabades en -a, -e, 

-i, -o, -u 
acabades en -as, 
-es, -is, -os, -us 

acabades en -en, 
-in 

acabades en 
diftong creixent 

torre, crisi, carro 
 
 
 
 
 

llapis, focus, 
atles, llargues, 
imatges, mesos, 
bevies 

menjaren llengua 
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20. 
 
1. diríeu, àton, fàcil, tísic, prendríem, rústic, inútil 
2. telègraf, nàixer, pèsol, ésser, conéixer, déieu, diguéreu 
3. fórem, fóreu, ròssec, lògic, córrer, tòrcer, estómac 
 
21. 
 
1. exàmens, càlcul, ànec, cànter, parlàveu 
2. sabríem, sabríeu, polígon, sortíreu, sortírem 
3. cúbic, lúcid, dúctil, rúfol, túnel 
4. féiem, féieu, diguérem diguéreu, véncer 
5. fenòmens, melòman, monòleg, fórem, fóreu 
 
22.  

justícia església 
clínica fàbrica 
quilòmetre pàgina 
centímetre física 
brúixola història 
tècnica memòria 
àguila bústia 
milionària gràcia 
màquina ànima 
època sèrie 
pèrdua contínua 
àvia elèctrica 

 
23.  

àguila, elèctrica, església, aviseu, única, centímetre, ambulància, àrbitre, estufa, 
paciència, clínica, poma, àvia, pàgina, indústria, memòria, problema, pel·lícula, 
pàtria, màquina, paleta, plàstica, comarca 
 

24. 
aquàrium, conspícua, Bèlgida, públicament, dificilíssimament, gràcia, Múrcia, 
mútuament, Àsia, Índia, pèrdua, ingènuament, tèbia, supèrflues, intel·ligència, 
església, sèrie, feréstegues, comèdies, (unes) còpies, glòria, harmònium, tómbola, 
fórmula, pólvora, històricament, colònia, prosòdia, unànimement 

 
25. 

a. Això és més que bo. És rebò! 
 
b. Espòs és una paraula que m’agrada més que marit. 
 



 
Àrea de Formació Lingüística  

 

E C O Accentuació 7 

c. Que ho dius de debò? 
 
d. Ha descobert una fórmula màgica. 
 
e. Si en fórem més, aniria millor. 
 
f. Necessita uns dies de repòs. 
 
g. Vols un terròs o dos? 
 
h. Qui no té memòria ha de tenir cames. 
 
i. Han muntat una tómbola al passeig. 
 
j. Ara faig un curset d'història. 
 
k. He menjat massa arròs i tinc mal d'estómac. 
 
l. Han exclòs Ramon de les llistes i hi han inclòs Óscar. 
 
m. Quan ha explotat la pólvora s'ha sentit un retrò pertot arreu 
 
n. Si en fóreu més, la sala no faria ressò. 
 
o. Fóreu vosaltres qui vau dir que vivia reclòs. 


