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Ortografia 2. Correccions 

7) Subratlla les paraules planes del text següent. 
Cal subratllar les paraules següents: encara, córrer, dreta, pista, acabava, petjades, anaven, 
aquella, altres, corresponien, sense, endinsaven, gaire, eren, creuades, provenien, pista, darrere, 
convergien, perdre, alguna, cosa, herba, hòbbit, Pippin, pense, altre, relluïa, semblava, fulla, 
acabada, bella, rara, aquella, planura, arbres, capa, uníson, Guimli. 
 
8) Explica per quin motiu s’accentuen o no s’accentuen les paraules següents. 
• Corresponien  No porta accent. És plana i acaba en en. 
• Hòbbit   Sí que porta accent. És plana i acaba en consonant. 
• Ràpidament  Sí que porta accent. L’adverbi prové de l’adjectiu ràpida, que porta accent perquè 
és un mot esdrúixol. 
• Uníson   Sí que porta accent. És plana i acaba en on. 
• Fermall  No porta accent. És aguda i acaba en consonant. 
 
9) Escriu els accents que falten en aquest text. Com a pista et direm que són vint-i-CINC. 
El que passa és que el novel·lista sap donar la seua lliçó d’història sense dogmatisme ni rutines 
expositives, sinó amb la força de la seua eficàcia artística. És una lliçó, diríem, concebuda des de 
la pedagogia activa, on se’ns donen les peces i les instruccions bàsiques, per tal que el lector model 
(que es concep com a autènticament adult) componga el mecano a la seua manera i en traga les 
conclusions pertinents. És per això que l’estratègia narrativa defuig la linealitat de composició i 
amaga amb cura la veu autorial: perquè les claus interpretatives no venen donades d’un mode 
explícit sinó, més elegantment, per mitjà del procediment constructiu, per la distorsió de la 
temporalitat, del pluriperspectivisme, per la confrontació d’estils i testimoniatge, pel carnaval. 
L’autor ha escollit una màscara múltiple. El text no parla: fa senyes. Són els lectors els que li han 
de donar la paraula. 
 
10) Escriu la dièresi en les paraules que calga. 
Cal escriure dièresi en les paraules següents: eqüestre, aigüera, paraigües, terraqüi, següent, 
seqüela, llengües, pingüí, lingüística. 
 
11) Classifica les paraules anteriors en la taula següent. 
Dígraf: guitarra, foguera, guitza, guerra, llesques, guisat, quiosc, terraqüi 
Diftong: Amb dièresi: eqüestre, aigüera, paraigües, terraqüi, següent, seqüela, llengües, pingüí, 
lingüística 
Sense dièresi: aigüera, paraigües, aigua, Guadalest, aquós, quatre 
 
12) Extrau set mots amb dièresi de la sopa de síl·labes i escriu-los al costat de la definició 
corresponent. 
• Jesuïta " Membre de la companyia de Jesús. 
• Ucraïna " País europeu, capital Kíev. 
• Roïna " Que no és bona. 
• Aqüífer " Que porta, conté o segrega aigua. 
• Suïssa " País europeu conegut com a Confederació Helvètica. 
• Llengüeta " Peça de metall, canya o fusta, flexible i xicoteta, situada en el broquet d’alguns 
instruments de vent. 
• Diürètic " Que serveix per a facilitar l’eliminació de líquids. 
 
13) Classifica les paraules del quadre segons la funció de la dièresi. 
Es trenca un diftong: diüresi, cloïssa, raïm, Raül, posseït, diluït, saïm, cafeïna, veïna, traduïsc, 
Lluïsa, agraïsc, Paül 
La i entre vocals sona com a vocal i no com a consonant: conduïa, cloïa, envaïa, traduïa, agraïa 


