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Ortografia 1. Correccions 

1) Escriu i encercla 

Monosíl·labes " son, nits, fum, pi. 

Bisíl·labes " homes, dia, brotxa, paret, nova, llenya, mare. 

Trisíl·labes " catorze, caseta, primera, germana, escoltar. 

Polisíl·labes " acabaren, ferramenta, respirador, argelagues, proveïra. 

2) Subratlla i classifica 

Cal subratllar les paraules següents: guisat, vedella, quilo, garreta, tallada, garrofó, tavella, 

ferradura, trossejada, creïlla, trossos, cullerades, all, fulla, llorer, cassola, frig, alls, fulla, llorer, 

creïlles. 

Dígrafs que se separen: • gar-re-ta • gar-ro-fó • fer-ra-du-ra • tros-se-ja-da • tros-sos • cas-so-la 
 
Dígrafs que no se separen: • gui-sat • ve-de-lla • qui-lo • ta-lla-da • ta-ve-lla • cre-ï-lla • cu-lle-
ra-des • all • fu-lla • llo-rer • frig • alls • cre-ï-lles 
 
 Quines de les paraules del text contenen diftong? Quadradets, quan, daurada, suau, 

aigua, coure, cuita. 
 En quins casos s’ha desfet el diftong amb un signe gràfic? Creïlla, creïlles. 

 
3) Ratlla 

• Queixa  És l’única que porta un dígraf que no se separa. 

• Família  És l’única que té quatre síl·labes. 

• Til·la  És l’única que porta un dígraf que se separa. 

• Miola  És l’única que té tres síl·labes, les altres en tenen dues. 

4) Corregeix 

• com-pa-nyi-a • as-sas-si-nat • car-rer • vos-al-tres • pel-lí-cu-la • prés-sec • sal-vat-ja-da  

• brui xot • es-ca-bet-xar • cor-ret-ja • fo-gue-ra • at-za-va-ra • bom-bo-lla • A-quil-lí  

• cat-xe-ru-lo • il-lus-tre 

5) Classifica 

Amb diftong: Paula, heroi, iode, aigua, piular, diumenge, rei, qüestió, aquàrium, desmai, feina, Pau, 

cuina, hermenèutica, enlairar, baieta, ausades, guatla, ungüent, iot 

Amb hiat: tràque-a, adolescència-a, ensa-ïmada, sabi-a, gru-a, ba-obab, qüesti-ó, aquari-um, ve-í, 
Hongri-a, vi-olí, xarampi-ó, compassi-ó, Ra-ül, Alíci-a 
 

6) Quins són diftongs creixents i quins, decreixents. 

Diftong creixent: iode, aigua, qüestió, aquàrium, baieta, guatla, ungüent, iot 

Diftong decreixent: Paula, heroi, aigua, piular, diumenge, rei, desmai, feina, Pau, cuina, 
hermenèutica, enlairar, ausades 


