
ACTVITATS VOCALISME TÒNIC I ÀTON 

1. Llegiu en veu alta aquestes paraules. Fixeu-vos en la pronunciació de les ‘e’ 

tòniques: 

conveni  dèbil   ètic   evangeli  

Dénia   séquia   església    

cèl·lula  ingenu  molècula perpetu  

anècdota  cèlebre    

témpores  llémena  térbola 

acèfal   telègraf  poliedre   

castrense  biblioteca  teorema   

col·lecta  afecte   correcte concepte  recepta  repte 

repta (ell) 

arrel   cel   empelt  parcel·la  fel 

belga   selva 

esquerre  ferro   guerra 

cert   comerç  ert   hivern   perdre 

ferm  herba  cerca   verga 

cerndre cendra  divendres 

defendre entendre prendre vendre 

preu   deu   europeu  fideu  seu (lloc) 

Josep   Vicent 

què  perquè  València època  sèrie 

 

2. Llegiu en veu alta aquestes paraules. Fixeu-vos en la pronunciació de les ‘o’ 

tòniques: 

elogi  lògica  misogin odi  oli 

còmput cònjuge corpus 

apòstata còlera  pòlissa 

fórmula góndola tórtora 

amorf  demagog patogen poliglot 

pluriforme glaucoma 



arròs  espòs  gros  mos 

animós  orgullós 

cosa  llosa  prosa 

glucosa rabosa  sosa 

albercoc foc 

boc  boca  moca 

carxofa  estrofa 

goig  boig  roja 

estoig 

absoldre moldre 

desimbolt solt  mòlta 

molt  escolta 

compondre respondre 

esport  horta 

brossa  carrossa 

bossa  gossa 

cost  pressupost crosta  posta 

agost  angost 

devot  got  xicot  pilota  quota 

bot  nebot 

Alcoi  almoina boira  heroi 

coix   moix 

bou  dijous  moure  ou  sou (pagament) 

pou  sou (verb ‘ser’) 

desclòs  reclòs  inclòs 

confós  difós  infós 

això  açò  allò  

bo   do  so  ultrasò 

però 

 



3. Llegiu en veu alta aquestes paraules o expressions. Fixeu-vos en la pronunciació 

de les vocals àtones: 

portar-ho portant-ho dus-ho  mireu-ho 

ho porta ho du  ho mira 

m’ho porta t’ho du 

li ho porta els ho du li ho mirarà porta-ho  ho admet 

Josep  Joan 

enveja  espenta Espanya escoltar 

albergina llençol  clevill  sencer 

deixar  genoll  menja  senyor 

juliol  jupetí  fugir 

consciència  paciència 

moto  ràdio  vespa 

civil   vigilar  visita  municipal 

història gràcia  contínuament 

manual  suar  client   ruïna 

buit  descuit 

obrir  ofegar  olorar 

quaranta  quallar 

estudia  canvia  

adequa  liqüeu 

descua  evacua 

 

4. Traduïu aquests mots del castellà al valencià: 

embajada      arrebatar 

evaluar      otorgar 

ventaja      avería 

asesino      linterna 

letrina      delantal 

hostelería     rencor 

picaporte      esmeralda 



roquefort     pose 

escaparate     Cerdeña 

almogávar     asamblea 

azabache     cáñamo 

crisálida      disfraz 

ébano      armiño 

lázaro      afeminado 

espárrago     monasterio 

huerfano     estornudo 

jabalina     párpado 

ráfaga       regla (estri de mesurar) 

resplandor     sargento 

tálamo      tábano 

templario     trabajo  

varniz      batidora  

bizcocho     canciller 

ingeniero     jinete 

listo      marisma 

maravilla     diestro 

incienso     lienzo 

forro      fresno 

íncubo      súcubo 

torpedo     rudo 

culto       ímprobo 

siniestro     Ptolomeo 

Leandro     artrópodo 

trípode      artículo 

crepusculo     báculo 

mayúsculo     delito 

insurrecto     ecuánime  



trasiego      rienda 

manllevar     mixto 

sublime     arxipreste 

acordeón      ambigüedad  

bedel      ceremonia 

cesárea      desemboltura 

diabetes     dedal  

festón       jengibre 

enfermero     levedad 

enfermedad     mayonesa 

orquídea     partícipe 

petrolero      quechua 

línea      bacteria  

concilio     contagio 

plenilunio      teniente 

erróneo     potasio  

Clemente     Leonor 

Herminio     Eliseo 

Jorge      Gerona 

Estambul     telaraña    

Túnez (Ciutat)     Túnez (País) 

fijo      perplejo 

flujo      pretexto 

mixto      tricornio 

guardaespaldas    polideportivo 

suscribir     constelación 

ajuar      aburrido 

burdel      bruma 

caluroso     capítulo 

capitular     cartuja 



cigüeña     cumplir 

escándalo     cruzada 

cónsul      consular 

escrúpulo     fundamento 

estuche     furúnculo 

cubilete     juglar 

grupa      juguete 

juventud     lugarejo 

muñón      nudrir 

nutrición     sombra 

umbrela     péndulo 

pendular     penumbra 

pulir      pulso 

pulgar      rótulo 

rubí      rusiñol 

titulo      titular 

tumba      perturbar 

turrón      triunfo 

concejalía      tapadera 

Burdeos     Burriana  

Cuenca     Ampurdán 

Hungría     Rumanía 

Turín      Turís 

Trento      Consuelo 

Lourdes     bacalao 

amo      alardo  

borracho      esparcimiento 

mancamiento/estropeo   loro 

lomo      lubina 

pallaso      radio  



chorizo (delinqüent)    chorizo (embotit) 

albornoz     bofetada 

boletín      coraza 

cuco      hoja 

afistularse     escollo 

montaña     búho 

zahorí      soborno 

soberbia     tormentar 

asiduo      viudo 

mutuo       perspicuo 

innocuo     falo 

poro      tétano 

esternón     suero 

Mario      Pío 

cohete      cola 

atasco      perejil 

molde      púrpura 

lapso (error)     lapso (temps) 

 

5. Completeu les paraules següents amb e o a: 

ambr__ acr__  brutícia___  nacr___ empeny__ 

crisàlid__ veç__  escaparat___  pest___ anemon__ 

llebr__  febr__  duríci___  arxiprest__ rèprob___ 

 

6. Completeu les paraules següents amb o o u (si no hi va cap, poseu-hi Ø): 

bonic__ estupend__ ner__  ràdi__  curander__ 

llor__   pins__  morr__  verr__  motll___ 

libid__  viud__  cuir__  romesc__ Alfred__ 

grup__  trofe__  esbarj___ moss___ sald___ 

flonj__  comand__ Orfe__  casc__  llenguad__ 



allegrett__ guan__  guerx__ cucurutx__ sopran__ 

 

6. Completeu les paraules següents amb les vocals adequades (si no hi va cap, poseu-

hi Ø): 

infra__structura arterio__sclerosi pre__stablir re__scriure poli__sportiu 

guarda__spatlles tele__scopi  barba__spés  auto__scola pr__scriure 

tele__squí  re__nviar  aero__spacial re__stablir anti__sportiu 

 

7. Completeu les paraules següents amb la vocal que corresponga. 

a) L’___mbaixador h__ngarés __ncara no ha arribat a l’__mbaixada. 

b) L’ass__ssinat del primer ministre de R___mania va commoure el país. 

c) Cal fer una ___valuació dels resultats i actuar amb honest__dat. 

d) El d___vanter centre va marcar dos gols. 

e) El tit___lat no va poder provar que havia obtingut el tít__l legalment. 

f) El fuster env___rnissarà hui l’armari de l’habitació d’___mpar. 

g) Quin dia tan m__rav__llós va dir m__l__nconiós. 

h) Va fer __stlles per __ncendre foc. 

i) Aquella lín__a c__rba tenia una c__rvatura pronunciada. 

j) El j__glar tenia un aspecte estr__f__lari. 

k) El contacte amb l’___rtiga li ha produït una __rticària. 

l) No sé quina espèci__ d’espèci__ has posat al guisat. 

m) Es va haver de pujar a un tamb__ret per poder p__lsar l’interruptor. 

n) Va deixar oblidat el g__belet fora del seu est__ig de fusta. 

 

 

 

 

 

 

 


