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1.  Lletreja: escriu el nom de cada lletra de les següents paraules:

Xeraco                                                                                                                                  

                                                                                                                                                

Nova  York                                                                                                                             

                                                                                                                                                

Washington                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

2.  Ordena alfabèticament aquestes paraules:

  gos, romer, conill, roure, ocell, olivera, marieta, cérvol, alzina, xiqueta 

3.  Completa les oracions següents amb dígrafs o lletres compostes.

a) Els activistes més apa                  ionats volen parar la                   erra                   ímica. 

b) He fet aquestes ra                 es amb un bolígraf del teu esto                 . 

c) Els alumnes porten l’ame                 es al co                 egi per a esmorzar. 

d) No et quedes i                 òbil mentre jo ta                 e el forma                 e.
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5.   Separa sil·làbicament i classifica les paraules en negreta del text, segons el 
nombre de síl•labes. Enquadra els dígrafs, encercla els diftong i marca els hiats.

4.  Posa accent a les paraules següents, d’acord amb les regles d’accentuació:

a)  Eugenia no vol fer-se un te verd de bon mati.

b) El 25 de novembre es el Dia contra la no-violencia de genere.

c)  Ramon esta debil i molt provablement, vinga rapidament a casa.

d) Agafa un paraigües, per prudencia.

Em trobe feta un drap. M’odie a mi mateixa, sobretot la part coneguda com a gola, 
que em fa veure les estrelles. Les amígdales són com dues muntanyes en què algú 
passés amb una serra de manera freqüent. Si sobrevisc a aquesta sobretortura, 
promet no tornar a tenir mai aquells pensaments sobre Sam. Quin tartamudeig 
tinc! Després aniré a la farmàcia però no sé quina és la que està de guàrdia.  

 Ann McPherson i AidAn MAcfArlAne.  
“Nou diari de la jove maniàtica”

MONOSÍL·LABES BISÍL·LABES TRISÍL·LABES
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TETRASÍL·LABES                       

Més de 4 SÍL·LABES                     

Paraules amb Diftong Decreixent                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

Paraules amb Diftong Creixent                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

Paraules amb Hiat                                                                                                                            

                                                                                                                                                     

Paraules amb Hiat                                                                                                                            
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6.    Segons la posició de la síl·laba tònica, classifica les paraules anteriors en:

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES


