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Solucionari: 
Activitats de l’accent 
 
 
1- Classifica els mots següents en els grups de més avall: 
pedra, viril, accent, rèmora, compon, llibreta, bolígraf, ratolí, crepuscle, enterbolir, 
catàstrofe, histèria, volíeu, fóreu, perdíem, qüestionar, morbositat, rètol, tórtora, 
Argentina, Brasil, ordinador, maquina, pantalla, iaia, recau, vivíeu, cola, colar, 
trastorn. 
 

Mots aguts Mots plans Mots esdrúixols 
Viril, accent, compon, 
ratolí, enterbolir, qüestionar, 
morbositat, Brasil, 
ordinador, recau, colar, 
trastorn 

Pedra, llibreta, bolígraf, 
crepuscle, volíeu, fóreu, 
perdíem, rètol, Argentina, 
maquina, pantalla, iaia, 
vivíeu, cola,  

Rèmora, catàstrofe, histèria, 
tórtora 

 
 
2- Poseu els accents que calgui al text següent: 
Els Campdepadrós eren una d’aquestes famílies rurals pertanyents a una mena de 
petita noblesa. No és difícil trobar documents on figuren, amb el títol de Cavaller, 
els hereus de la casa. Aquest títol no havia estat obtingut amb cap gesta heroica, sinó 
amb reiterades i generoses ofertes de ferratge i de blat. És, per tant, sorprenent, i del 
tot inexplicable, veure el nom d’un dels Campderrós, Cavaller de Padrós com també 
se l’anomena, barrejat amb altres noms d’alta i bèl·lica noblesa. 
 La intervenció en la vida pública de l’hereu Cavaller no pot ser més 
desafortunada. És en 1454, quan Joan II dicta sentència contra les famílies de 
Farnés, Sarrovira, Carcereny i d’altres, que trobem un Campderrós Cavaller entre els 
condemnats. Aquestes famílies surten del procés amb sort molt diferent: mentre uns, 
els marquesos de Farnés, per exemple, paguen amb la vida i l’expropiació dels bens, 
altres són graciats o només condemnats a pagar una forta suma. El Cavaller de 
Padrós, que va obtenir la influent intervenció dels consellers de la ciutat de 
Barcelona, va sortir-ne amb vida, però va haver d’acceptar l’expropiació de terres i 
casa i béns mobles i encara l’anul·lació del títol de cavaller.  
  Maria Aurèlia Capmany, Un lloc entre els morts 
 
 
3- Poseu accent obert o tancat a les e dels mots següents: 
també  interès   corregué  mantingué 
rètol  créixer   pèsol   rebé 
préssec  desprès (generós) cinquè   marquès (noble) 
pèrgola  tèrmic   volgué   vostè 
ésser  xerès   digué   volguéreu 
estenguérem perquè   anglès (nacion.) consomé 
quinqué  mèdic   portaré   hel·lènic 
ciència  clixé   malbé   comprèn (entendre) 
prémer  anés   èxit   presència 
només  conèixer  cabé   estratègic 
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4- Poseu accent obert o tancat a les o dels mots següents: 
memòria  informació  cançó   tònica 
emissió  però   història  morfològic 
extinció  autòcton  tecnificació  ressò 
moderació  això   espòs   navegació 
estómac  exclòs   pròleg   avió (aparell) 
imposició  fonòmens  debò   inundació 
pròpia  òpera (peça mus.) fulletó   allò 
tómbola  ocórrer   mòdul   talòs 
silló  pròdig   falcó (ocell)  mòrbid 
 
 
 
5- Poseu accent als mots que n’hagin de dur: 
parlaven  Ramon   ratolí   llibreta 
telèfon  cabell   mitjó   bolígraf 
ambiguament perdíeu  condició  marketing 
lumbàlgia  jersei   teclat   oboè 
néixer  Lluís   memòria  biòleg 
informàtic  veterinari  hipopòtam  radar 
olimpíades  manifestació  conseqüència  bombo (aparell) 
diabètica  cardíac   futbol   bàsquet 
immòbil  múscul   absència  serveix 
 
 
6- Poseu accent als mots de les frases següents que n’hagin de dur: 
- No sé per què aquest estúpid inspector m’han posat aquesta multa 
- Els bens que pasturen a alta muntanya són més sans que els que mengen pinso 
- En Pere féu un gest a ma mare i ella ho va trobar una insolència 
- Mon germà vol fer la volta al món amb vaixell 
- Si véns i vens tot el gènere et donaré una gratificació 
- No sé amb què comptes per comprar-te un pis tan car 
- Els pèls d’aquell ós s’havien cremat una mica a causa del foc 
- Vés a la botiga de la cantonada i compra sabó, arròs i pernil. 
- A aquests magatzems no he trobat res que m’agradés 
- Quan sec al cotxe em queda el pantaló ple de sécs 
 
 
7- Convertiu els següents adjectius en adverbis, accentuant-los si cal: 
bo   bonament  assidu   assíduament 
tebi  tèbiament  estupend estupendament 
boig  bojament  difícil  difícilment 
promiscu promíscuament cortès  cortesament 
tènue tènuement  tranquil tranquil·lament 
comú comunament  aeri  aèriament. 
ingenu ingènuament  estupend estupendament. 
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8- Poseu els accents que calgui al text següent: 
Així hauria pogut prolongar-se la vida. Un any sencer i rodó com un globus, després 
tres, que és un nombre màgic, i fins a set, que diuen que porta bona fortuna, i set 
vegades set, com un oracle. Tota la vida enprimaverada. No havien après que les 
coses canvien de sobte, que el que hem teixit de dia es desfà de nit. N’Adelais 
resava cada vespre perquè el seu amor fos etern. Els déus l’escoltaren. Na Marta 
encenia llumets i els portava  a la bruixa algaidina, perquè capgiràs els signes del 
cel. També s’acompliren els seus desitjos. N’Arnau dormia inquiet, i es preguntava 
com acabaria tot allò. Si les estrelles no haguessin escrit noves lletres, no hauria 
estat capaç de deturar els encontres. Tal vegada haurien anat esmortint-se ells 
mateixos. Set vegades set hauria estat massa temps. Però l’eternitat d’aquella 
primavera no fou llarga. Un fet inesperat alterà el decurs de la història. 
   Maria de la Pau Janer, Natura d’anguila 


