
Llengua i Literatura Valenciana: Ortografia 
 

1. Posa de o d’ davant les paraules que calga: 
Productes ___Holanda. 
Focs ___ artifici. 
Venda ___ apartaments. 

Camp ___ golf. 
Pastís ___ herbes. 
Pel·lícules ___ ianquis. 

Casa ___ cultura. 
Salsa ___ iogurt. 
Somriure ___ iena. 

 
2. Posa la forma corresponent de l’article femení la. Apostrofa-la si cal: 
___ platja 
___ idea 
___ aigua 
___ hamaca 

___ escola 
___ Índia 
___ universitat 
___ excursió 

___ humanitat 
___ unió 
___ ira 
___ una i mitja 

 
3. Col·loca l’article davant dels mots següents: 
___ hipertensió 
___ herba 
___ indústria 
___ urna 
___ industrial 

___ ena 
___ hòquei 
___ Índia 
___ illa 
___ hulla 

___ iode 
___ ós 
___ himne 
___ universitat 
___ hipoteca 

___ esmòquing 
___ 11 
___ enginyer 
___ hulla 
___ hiena 

 
4. Posa, si cal, l’accent gràfic a aquestes paraules: 
Metal·lic 
Blancuria 
Dega  
Implicit 
Urba 
Pastis 
Platan 
Coixi 
Comu 
Estatua 

Violi 
Valecia 
Tunel 
Patria 
Pel·licula 
Pneumatic 
Linia 
Nuria 
Pagina 
Submari 

Vei 
Unic 
Tornavis 
Plastic 
Pingüi 
Pallus 
Quimic 
Capita 
Music 
Arbitre 

Ultim 
Sentencia 
Passadis 
Planyer 
Public 
Princep 
Algu 
Castig 
Nuvia 
Bustia 

 
5. Posa els accents greus o aguts en els mots on corresponga: 
Hispanic 
Reial 
Valencia 

Oratoria 
Perdua 
Majoria 

Arxiu 
Eivissenc 
Dividits 

Frances 
Cronic 
Autocton 

 
6. Posa accent o dièresi a les paraules que calga: 
Pais 
Caiguda 
Paisos 

Paidor 
Luisa 
Suis 

Empaita 
Traduis 
Gratuït 

Lluis 
Creilla 
Gratuita 

 
7. Escriu aquestes expressions de manera correcta: 
per el bosc 
ca els seus pares 
de els jubilats 
a els vianants 
de el zoo 
a el ferrer 

ca el metge 
per el carrer 
per la essa 
de la unió 
a el univers 
per els esportistes 

de la UNESCO 
de el ioga 
per el 11 
per el accés 
ca el iaio 
de la anormalitat 

 
8. Completa les següents classes amb els articles que consideres més adequats: 
M’he comprat ___ bolígraf. 
___ bolígraf escriu malament. 
___ Miquel ha trobat ___ treball. 
___ horari és nocturn. 
___ cotxe té ___ avaria. 
___ peça que li falta és d’importació. 



___ joves han pintat ___ mural. 
___ dibuixos són divertits. 
___ Maria m’ha presentat ___ amic. 
___ Antoni és simpàtic. 
___ estacions de ___ any provoquen canvis en ___ caràcter. 
 
9. Passa a singular els sintagmes subratllats: 
Parlava als homes  _________________________ 
Es queixava dels impostos  _________________________ 
Es queixava dels sorolls  _________________________ 
Lluitaven pels instituts  _________________________ 
La vaga dels ensenyants  _________________________ 
Les preguntes dels exàmens  _________________________ 
Els resultats de les proves  _________________________ 
 
10. Accentua les paraules del següent text: 
“Pero les hores anaven passant molt lentament i els canvis de guardia no suposaven cap novetat per 
mes que el vigilant de torn escrutava l’amplissim horitzo del desert, ben il·luminat pel resplendor de la 
lluna. Alla baix, molt lluny, seguien els udols llastimosos de les furies i, de tant en tant, un plany 
terrorific, potent i molt mes proxim que els altres, esquinçava la silenciosa nit del desert. 
 L’endema del mati, quan el sol començava a insinuar-se per llevant, els viatgers preparen 
curosament les coses per continuar avançant malgrat el perill”. 

El misteri de l’aigua 
Josep Franco 


