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Nom i cognoms: 

Data: 
 

L’accentuació de les paraules planes 
 
1. Escriu les paraules corresponents a les fotografies i respon: 

 
 
 

                                        
 

 

 Quina síl·laba és la tònica? Quina mena de paraules són: agudes, planes o 
esdrúixoles? 

 

 

 

Recorda 

Les paraules planes s’accentuen quan no acaben en: 

 -a, -e, -i, -o, -u 

 -as, -es, -is, -os, -us 

 -en, -in 
Algunes paraules planes accentuades són: préssec, plàtan, tomàquet... 

 

 
2. Escriu el nom de quatre dels objectes següents que corresponguin a 

paraules planes accentuades: 
 

         

 

 

3. Accentua les paraules planes que ho necessitin. 
 

 broquil  electric  plastic  pesol 

 satel·lit  semafor  corda  sostre 

 exit  cullera  ridicul  telefon 
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4. Escriu la vocal tònica amb accent gràfic si és necessari. 
 

 m__rit  b__sic  pr__ncep  ex__men 

 fren__tic  mon__ton  mec__nic  __scar 

 f__cil  dif__cil  dip__sit  or__gen 

 

5. Escriu les paraules corresponents a les definicions següents i busca-les a la 
sopa de lletres: 

 

 Persona d’Aràbia:  

       

 Algú que té molta vergonya:  

         

  Home que estudia biologia:  

           

 Aparell per transmetre la veu a distància:  

             

 Cartell (per exemple, el que anuncia el nom 
d’un carrer o d’un poble): 

         

 Caminar molt de pressa: 

           

 Que es produeix per art de màgia: 

         
 

 

 

6. Llegeix el text següent i prepara’t perquè te’n facin un dictat: 
 

L’èxit d’aquell bròquil va ser la salsa. Això i el fet de combinar-lo amb altres 
verdures, com els pèsols i els espàrrecs.  
Hi havia gent fent cua a la porta del restaurant per tastar-lo. La vorera estava 
plena fins al semàfor i els vianants tenien feina per poder passar. 
Semblava ridícul tenir tanta fama amb la recepta de la tieta Teresa, aquella que 
s’havia inventat per aprofitar totes les verdures de l’hort. 

 

DICTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


