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CLAU 

DIFTONG I DIÈRESI 
 

1.  
1 se-uen (2) 6 mar-ro-quí (3) 11 jeu-re (2) 
2 pa-lla (2) 7 a-ca-ba-ri-a (5) 12 ia-ia (2) 
3 te-ni-a (3) 8 guar-di-o-la (4) 13 fai-xa (2) 
4 bo-ia (2) 9 pin-güí (2) 14 rei-na (2) 
5 a-lleu-ge-rir (4) 10 no-vel-la (3) 15 qües-ti-ó (3) 

2.  
Ex Maria Ma-ri-a 3 11 es-glé-si-a 4 22 quo-ci-ent 3 
1 iot 1 12 tot-ho-ra 3 23 te-a-tre 3 

2 sub-rat-llar 3 13 til-la 2 24 a-e-ri 3 
3 vos-al-tres 3 14 pany 1 25 ai-güe-ra 3 

4 co-néi-xer 3 15 và-cu-a 3 26 es-tu-di-a 4 
5 lin-güis-ta 3 16 La-ia 2 27 pa-ci-èn-ci-a 5 

6 ca-nya 2 17 en-re-nou 3 28 ce-lla 2 
7 re-ien 2 18 con-tí-nu-a 4 29 es-tu-di-a 5 

8 pa-rai-gua 3 19 pres-si-ó 3 30 a-bai-xar 3 
9 qües-ti-o-na-ri 5 20 a-or-ta 3 31 duu 1 

10 ve-uen 2 21 di-uen 2 32 cui-na 2 
 
3. 
REGLA: Escrivim dièresi sobre la u, darrere de g o de q, per indicar que 
pronunciem la u davant de e o de i. 

4. 
REGLA: Quan una i o una u que es troben en un context en el qual podrien 
consonantitzar-se no ho fan pas, ans mantenen el seu valor plenament vocàlic, indiquem 
això per mitjà de la dièresi, llevat que, segons les regles generals de l'accentuació, la 
mateixa lletra on s’hauria de col·locar la dièresi porte accent (ja que l’accent té 
preferència sobre la dièresi). 
5. 

a) Els mots que porten les terminacions llatines -us, -um no porten mai dièresi en 
la u. 

b)  Els mots començats per la majoria de prefixos (anti-, auto-, bi-, co-, contra-, 
gastro-, infra-, intra-, macro-, micro-, neo-, poli-, primo-, quasi-, radio-, re-, 
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semi-, tele- i termo-) seguits immediatament de vocal tampoc no porten mai 
dièresi en aquesta. (Aquesta regla no s’aplica, però, als mots reüll, reüllar i a 
les formes de la flexió del verb reeixir –reïsc, reïxes, reïx...-, on re- té un valor 
peculiar.) 

c)  Els mots acabats en els sufixos -isme, -ista no porten mai dièresi en la i amb 
què comença el sufix. (Aquesta regla no s’aplica a les paraules proïsme i 
lluïsme, ja que ací la terminació “isme” no té valor de prefix.) 

d)  No escrivim mai dièresi en la terminació de les formes verbals d’infinitiu, 
gerundi, futur i condicional.  

 
6. 
com en aigües: freqüent, conseqüent, bilingüe, pasqües 
com en roïna: Raül, Saül, taüt, cafeïna, Caïm, oïda, Suïssa 
 
7.   

AMB DIÈRESI: 
espontaneïtat, fluïdesa, judaïtzar, helicoïdal, Lluïset, ruïna, saüquer, seduïm, 
simultaneïtat, sobreseïment, traduïa, traïdor 
 

SENSE DIÈRESI: 
a) duen accent gràfic: veí, seduíem 

b) terminacions llatines –us, -um: harmònium, pòdium, Sírius 
c) prefixos anti-, re-, etc: antiinflamatori, coincidència, contraindicació, 

reincident, reunificar, semiindicació 
d) sufixos –isme, -ista: ateisme, egoista 

e) infinitiu, gerundi, futur i condicional: agrairà, destruint, traduiria, trairíeu 
 
8. 
Ucraïna   Saül aigüen països homogeneïtat veïnatge 

continuïtat  obliqües reüll linòleum agraïts suïssos 
Màrius   reunió diürn heroïna autointoxicar suïcidi 

pòdium   altruisme aqüeducte coincidència atribuir lingüista 
aïllada   substituïda obliqüitat raïm pasqües coïssor 
 
9. 
produiríem  posseint agraïda seduïu agraint conduiria 
succeïts   obeïen seduiríem beneïres traduïu destrieu 

deduïa   agrairíeu reduït beneïra succeiria produíem 
traïa   maleïen lluït deduíem maleïen reduiríem 
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10. 
a. La decisió que havia de prendre depenia de no sé quines conseqüències. 
b. En aquell país estaven contribuint a la degradació del medi. 

c. El medicament que es pren la veïna no té cap contraindicació. 
d. Vaig coincidir en una reunió d'amics amb la teua amiga suïssa, que estava més 

alegre que unes pasqües. 
e. Si treballàreu com jo treballe, us ho agrairia molt i tots n’eixiríem beneficiats. 

f. Em mirava de reüll quan li vaig dir que aquelles paraules eren intraduïbles.
  

11. 
oiré: oir, oït proveirà: proveir, proveït 
succeeixen: succeir, succeït produiran: produir, produït 
reduirà: reduir, reduït condueix: conduir, conduït 
obeeix: obeir, obeït seduíem: seduir, seduït 
destruiran: destruir, destruït construeixen: construir, construït 

 
12. 

a. El cònsol suís va agrair la col·laboració dels jesuïtes. 
b. Lluís fa un programa diürn de ràdio. Avui parlarà de la influència del tràfic 

de cocaïna en la situació econòmica dels països del tercer món. 
c. Si conduírem amb més prudència, no hi hauria tants accidents de trànsit. 
d. L'empresari, que s'havia arruïnat, estava amoïnat per la quota que li havien 

atribuït. 
e. No sé per què estan tan preocupats els de l'associació de veïns. 
f. L'eloqüència i la fluïdesa de la noia biscaïna em van influir 

satisfactòriament. 
g. M'amoïna que hi haja tanta gent demanant almoina. 

h. Han beneït tothom, fins i tot els més beneits. 
 
13.  

a. La qüestió és que no sé quines conseqüències pot tenir la teua decisió. 

b. Lluïsa es va deixar influir per la pretesa genuïnitat del producte. 
c. La primera qüestió no podia ser més ambigua, i les qüestions següents també 

posseïen una ambigüitat considerable. 
d. Els quatre sarraïns lluïen les seues simitarres. 
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e. Com vols que continue la seqüència? 

f. Els mots següents semblen intraduïbles. 
g. El seu caràcter egoista no coincidia gens amb l'altruisme de la veïna. 

h. Aquesta freqüència no és captada per l'oïda. 
i. Per més que t'hi amoïnes no reduiràs les diferències entre els veïns. 

 

14. 

 oir oïa oïes oïen 
 traduir traduïa traduïes traduïen 
 lluir lluïa lluïes lluïen 
 incloure incloïa incloïes incloïen 
 introduir introduïa introduïes introduïen 
 coure coïa coïes coïen 
 posseir posseïa posseïes posseïen 
 construir construïa construïes construïen
  

15. 

a. T'estic molt agraït / agraïda (AGRAIR) per tots els favors que m'has fet. 
b. Mentre la nostra fàbrica produïa (PRODUIR), les del costat s'enfonsaven. 

c. Anit observava com el sopar es coïa (COURE) a poc a poc. 
d. Introduïu (INTRODUIR) la targeta de cara a vosaltres. 

e. Convé que vosaltres mateixos ho deduïu (DEDUIR) en pocs minuts. 
f. El sucre no es diluïa (DILUIR) prou bé perquè el café era fred. 

g. Cal que vosaltres disminuïu (DISMINUIR) les despeses generals. 
h. Posseïa (POSSEIR) tanta riquesa que ni sabia el que tenia. 

i. Mentre estaven encesos els llums, el cartell lluïa (LLUIR) amb força. 
j. El sobre que vaig rebre incloïa (INCLOURE) també la sol·licitud. 



 
Àrea de Formació Lingüística  

 

M C O Accentuació  1 

 
CLAU 

ACCENTUACIÓ 
 

1.  
nàutic, nàixer, farmacèutic, bolígraf, església, estómac, brúixola, apòstol, diríem, 
vàlua, família, comboi, colomins, pretén, fúcsia, córrer, Ramon, exàmens, 
examen, algun. 
 
2.  
hispanoamericà, meritòriament, feliçment, únicament, completament, pobrament 
catalanoaragonés, útilment, estúpidament 
 
3. 

L'EXÈRCIT AMB FALDILLA 
 
Quan fa uns anys es presentà al Congrés dels Diputats una proposta per a la 
incorporació de la dona a la professió militar va semblar que allò era un 
autèntic disbarat. Tots els grups polítics votaren en contra i s'alçà una gran 
polèmica a tot arreu del país. S'al·legaren problemes d’infraestructura perquè les 
acadèmies i les casernes estaven preparades només per a homes. Com si les 
dones fórem extraterrestres i no convisquérem contínuament amb ells a casa, a 
les universitats, a les fàbriques, tallers i oficines! Problemes de força física per a 
usar armes pesants i fer exercicis esgotadors. Com si les dones no guanyàrem 
medalles a les olimpíades! Problemes de tradició masclista davant la possibilitat 
que una dona "tinguera comandament" sobre un batalló o un exèrcit d'homes. 
Com si no hi hagués tota una elit de dones dirigint bancs, indústries o consells 
de ministres! Semblava que els que pensaven així estigueren ancorats en el 
període de la història en què Concepción Arenal hagué de disfressar-se d'home 
per entrar a la universitat, quan els únics treballs que una dona podia exercir eren 
els de mestra, tabaquera, cupletista, perruquera, modista, mainadera o senyoreta 
de companyia. 
 
4. 
fàcilment sobrealimentació trencacolls anormal 
pobrament sobrecàrrec esquenadret enasprar 
ingènuament contracolp rodamón               inexpressable 
agradablement contraproposta camacurt desfer 
breument entrecanal carabrut                      reescriure 
audaçment entresuat caranet exalçar 
pseudoprofeta exministre palplantat exposar 
vicealmirall expresident picapedrer                  preveure 
anticlerical preromànic para-sol tothom 
sotssecretari precristià esgarriacries potser 
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5. 
a. M’agradaria viatjar al desert del Sàhara i conéixer els tuaregs. 
b. L’oboé és un instrument musical de fusta. 
c. El timpà forma part de l’orella mitjana. 
d. Quants litres són un quilolitre? 
e. Té esquerdat l’omòplat i li l’han d’enguixar. 
f. La medul·la és a dins de la columna vertebral. 
g. El fardatxo és un rèptil. 
h. Cada dia l’amenaça dels míssils és més forta. 
i. Té tres diòptries a cada ull. 
j. Aquesta figura geomètrica és un políedre. 
k. Col·loca les notes al pentagrama. 
l. Té una malaltia a la sang. Li falten leucòcits. 
m. Els ibers habitaven antigament a la nostra terra. 

 
6. 

a. La metamorfosi de l'eruga va ser ràpida. 
b. Un monòlit és un monument de pedra d'una sola peça. 
c. Anglòfob és aquell que no té simpaties per Anglaterra. 
d. La indústria tèxtil va de baixa. 
e. Va caure un aeròlit prop d'ací. 
f. Damunt nostre tenim el zenit. 
g. Diuen que el fluor evita la càries. 
h. Un hectogram són cent grams. 
i. Ha quedat mal enregistrat. El magnetòfon no va bé. 
j. Val més un telegrama que una carta. És més ràpid. 
k. Quin gol! Això sí que és bon futbol. 
l. Les plantes que tenen els òrgans reproductors ben visibles són fanerògames. 
m. Una inflamació dels pulmons és una pneumònia. 

 
7. 

1. Si l'anestesies, vigila la pressió. 
2. Aquestes anestèsies són diferents. 
 
3. Ja has fet la denúncia? 
4. Denuncia els fets tan aviat com pugues. 
 
5. No diferencies allò que és bo d'allò que és dolent. 
6. Les diferències entre nosaltres són moltes i no ens entendrem. 
 
7. Renuncia als privilegis que tens. 
8. Cal fer una renúncia oficial. 
 
9. Se li produí la mort per asfíxia. 
10. Ací dins s'asfixia un. 
 
11. Són injúries molt greus. 
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12. Si els injuries, et demandaran. 
 
13. Té una pronúncia molt particular. 
14. Pronuncia-ho a poc a poc. 
 
15. Allí la cadena perpètua no existeix. 
16. Aquesta tradició es perpetua de generació en generació. 
 
17. Ara copia tot el text. 
18. La còpia ha eixit molt borrosa. 

 
8. 

a. espatla ∏ espatlà 
b. punxat ∏ punxa’t 
c. copia ∏ còpia / copià 
d. corren ∏ corrent 
e. banya ∏ banyà 
f. conte ∏ conté 
g. bóta ∏ botà 
h. pati ∏ patí 
i. agafat ∏ agafa’t 
j. dines ∏ diners 
k. avis ∏ avís 
l. valen ∏ valent 
m. invalida ∏ invàlida / invalidà  
n. torren ∏ torrent 
 

9. 
a. manya ∏ manyà 
b. lleones ∏ lleonés 
c. consol ∏ cònsol 
d. ancora ∏ àncora / ancorà 
e. marginal ∏ margina’l 
f. animal ∏ anima’l 
g. fabrica ∏ fàbrica / fabricà 
h. integra ∏ íntegra / integrà 
i. carrega ∏ càrrega / carregà  
j. compren ∏ comprén 
k. porró ∏ porro 
l. angles ∏ anglés 
m. celebres ∏ cèlebres 
n. guardià ∏ guàrdia 
o. cèntim ∏ sentim 
p. veiem ∏ véiem 
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10. 
 1. Només té un parell de sabates. 
  2. M'agrada el te amb llima. 
  3. No té vergonya. 
  4. Aquell xicot és ben ros. 
  5. M'han dit que es diu Lluís. 
  6. Es pren el café sense sucre. 
  7. Si véns de seguida, encara hi arribarem. 
  8. La moto també te la vens? 
  9. Veig que véns amb cotxe. 
 10. Diu ma mare que vingues. 
 11. Hi té la mà trencada. 
 12. S'ha fet mal a la mà. 
 13. Després de dinar faré un son. 
 14. Ara són les dotze. 
 15. Aquesta vesprada tinc molta son. 
 
11. 
 1. Aquest gos té el pèl ben ros. 
  2. Aneu pel camí que us diré. 
  3. Arribaran pel lloc més impensat. 
  4. Ja li ix el pèl a la cua. 
  5. Ja està bé del tot. 
  6. El fill del pastor jugava amb un be. 
  7. Cada dia ho fa més bé. 
  8. Bé, i tu què dius? 
  9. Encara no té els plats nets. 
 10. Els meus néts ja són molt grans. 
 11. Nosaltres som nets i polits. 
 12. Han arribat els seus fills i els seus néts. 
 13. En vull més. 
 14. Diu que vindrà el mes que ve. 
 15. Aquestes són mes germanes. 
 16. Jo ja no en sé més. 
 17. Si vols venir, corre. 
 18. Sí que vull venir! 
 19. Veritat que sí que ho tens tu? 
 20. Sí que ho tinc. 
 
12. 
  1. De què em parles? 
  2. M'agradaria que vingueres prompte. 
  3. La xica que vaig conéixer a la festa és de de Gandia. 
  4. Què vols que et diga? 
  5. És un ós negre. 
  6. S'ha trencat un os de la mà. 
  7. Aquell ós pren el sol. 
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  8. El gos rosega un os. 
  9. Encara que em dic Carlo, no sóc italià. 
 10. Dormia com un soc. 
 11. Mira que arribes a ser soc! 
 12. Sóc jo, obriu! 
 13. S'ha comprat unes botes noves per a caminar per la muntanya. 
 14. Totes les bótes són plenes de vi blanc. 
 15. Les botes que porte em fan mal. 
 16. Ompli les bótes de moscatell. 

 
13. 
1. Demà jugaran un partit de futbol. 
2. Es forma algun núvol en l'atmosfera. 
3. Treballàveu en la indústria tèxtil. 
4. Ara gravarem la veu de Maria amb el magnetòfon. 
5. Si li graduen la vista veuran quantes diòptries té. 
6. Com és que no ho fas bé? 
7. Adéu... i dóna records a la família. 
8. Has d'estrényer més fort amb la mà. 
9. Corria per aquests mons de Déu. 
10. Va regalar un ós de joguina al seu nét. 
11. No sé de què va. 
12. Ets tu? Sí, sóc jo. 
13. El te em fa passar la son. 
14. Feu bon ús dels diners que us done. 
15. Vés-hi de seguida. 
16. És un món ben complicat. 
17. Ens va anar bé menjar carn de be. 
18. Què vols que li diga? 
19. Sec a terra prop del llit. (correcta) 
20. Vés pel carrer de dalt. 
21. Diu que sí, que vol el joc. 
22. Sí, ja t'ho he dit: estava fora de si. 
23. Un gos de pèl llarg. 
24. Difícilment cantaran cada dia. 
25. L'Anton busca un clima sa. 
26. El senyor marqués s'ha després del servei. 
27. Després li vaig dir que marqués el paper fi. 
28. Faries més bé de no fumar tants fàries. 
29. Cantar un cànon. 

 
14. 
1. móra 
2. pèl 
3. mèu 
4. sèu 
5. dóna 
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6. bóta 
7. sóc 
8. bé 
9. sé 
10. món 
11. són 
12. vós 
 
 
15. 
1. vés 
2. neu 
3. besnét 
4. rei 
5. meu 
6. revénen 
7. séc 
8. pregadéu 
9. seu 
10. nét 
11. satisféu 
 
16. 

 

MONOSÍL·LABS AGUTS PLANS ESDRÚIXOLS 

bou 
riu 
pla 
 

demà 
francés 
vernís 
carbó 
oportú 
camí 

 

pròleg 
àtom 

príncep 
donàveu2 

 

brúixola 
àrea 
física 

màxima 
contínua 

dèria 
 

 

17.   

S’ACCENTUEN1 

els mots 
polisíl·labs aguts 
acabats en vocal, 
vocal+s, -en, -in 

els mots plans 
NO acabats en 
vocal, vocal+s, 

-en, -in 

tots els mots 
esdrúixols 



 
Àrea de Formació Lingüística  

 

M C O Accentuació  7 

arròs 
ressò 
 

créixer 
útil 

càlcul 
cànter 
àcid 

tornàveu2 
mòbil 

orígens 

gràcia 
fórmula 
bèstia 

perpètua 

els mots monosíl·labs; els 
aguts NO acabats en vocal, 

vocal+s, -en, -in 

els mots plans acabats en 
vocal, vocal+s, -en, -in 

NO 
S’ACCENTUEN1 esglai2 

aneu2 
Ramon 

 

roure 
llengua 
quatre 

examen 
 
(1) Recordeu, però, que hi ha també algunes paraules –monosíl·labes la majoria, però també 

bisíl·labes- que porten accent diacrític, encara que segons les regles generals no haurien de dur 
accent gràfic. 

(2) Tingueu en compte que la i i la u que apareixen en segona posició en els diftongs decreixents 
estan consonantitzades, és a dir, que funcionen com a consonants i no les considerem com a 
vocals a l’hora d’aplicar les regles d’accentuació. 

 
18. 

a) Antònia va tenir exàmens ahir al matí. 
b) Després del futbol tenien la intenció d'anar a València de festa. 
c) En l’origen d’aquests fenòmens conflictius hi ha la situació de misèria en què 

tanta gent es veu obligada a viure. 
d) La dona del marqués sempre em dóna records per a tu. 

e) De seguida he comprés que el volia regalar al seu marit. 

19.  
L'ésser acabava de parlar i clavà el seu esguard en mi, esperant una resposta. 

Però jo estava atònit, perplex, i era incapaç d'ordenar les meues idees per 
entendre l'abast total de la seua proposta. Continuà: 

—Heu de crear una dona per a mi, amb la qual puga viure i intercanviar 
aquells afectes necessaris per a la meua existència. Això només ho podeu fer vós, 
i us ho demane com un dret que no heu de negar-vos a concedir-me. 

L'última part d'aquesta narració havia tornat a encendre en mi la ira que havia 
anat desapareixent mentre m'explicava la vida pacífica que havia dut entre els 
habitants de la casa. Mentre el monstre em deia això últim, no vaig poder 
reprimir per més estona la ràbia que bullia dins meu. 
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—M'hi negue —vaig respondre-li; i cap tortura no aconseguirà mai que hi 
accedisca. Pots convertir-me en l'home més dissortat, però no em faràs mai 
menyspreable als meus propis ulls. 

 
20. 

a. Aquell austríac no era un home sa: primer una pneumònia, després els 
èczemes a les mans; tot seguit la medul·la, i ara l'aturada cardíaca. 

b. En Raimon sempre rumia què farà si la situació no canvia. 

c. Aquest xofer (o: xòfer) abans treballava en una indústria tèxtil. 
d. En el període dels ibers es van aixecar molts monòlits. 

e. És una novel·la policíaca sobre un assassinat que va ocórrer al Tibet. 
f. Els problemes politicosocials no van influir pràcticament gens en els Jocs 

Olímpics. 
g. Que vols te? O t'estimes més que et faça una mica de café? Crida més; no sé 

pas que em dius. 
 

21.  
a. Vés fora i veuràs que hi ha unes dones mores que venen móres. 

b. Posa el vi que ha quedat a la bóta, i els ossos, dóna'ls a aquells gossos. 
c. El meu nét és un xiquet que es diu Lluís i que té deu anys. 

d. Ves qui ho havia de dir! Ho feu en quatre dies i traieu un excel·lent. 
e. Aquestes dones de les parades que venen café mòlt vénen de molt lluny. 

f. Si vols li diré que sí, però pense que fóra bo esperar una mica més. 
g. Quan sec se'm fan sécs a la roba. 


