
DICTATS C1 

Doble accentuació en la e. Pàgina 12. 

El café t’impedirà véncer l’estrés. 

Reprén l’activitat física que féiem abans que tinguérem el bebé i veuràs com et trobes 

millor. 

Pots quedar amb el teu company de faena irlandés que sempre et tracta de convéncer 

perquè l’ensenyes a jugar a pàdel. 

Potser et sorprén en conéixer-lo millor. 

Una vegada haja aprés, podreu participar en tornejos, com déieu a l’últim sopar 

d’empresa.  

 

Emmudiment. Pàgina 22. 

Tenia símptomes psicosomàtics i va haver d’anar al psicòleg. 

El dermatòleg li va prescriure una crema per a la psoriasi. 

Cal tindre en compte que és una població amb alta incidència de pneumònia. 

Sembla increïble, però ja han caigut dos raigs sobre aquest arbre. 

 

Geminació. Pàgina 22. 

L’home que va ser soldat a la guerra del Vietnam es va referir als conflictes bèl·lics com a 

innecessaris. 

Quan l’innocent va eixir de la cel·la, tota la seua família es va commoure. 

Els additius que porten alguns productes alimentaris són segurs però no són innocus. 

L’atleta es va sotmetre a un tractament per a l’addicció a substàncies il·legals. 

Aquesta setmana se celebra el sexenni de Morella. 

L’empresa assegura vetllar per la nostra seguretat amb mètodes innovadors. 

 

Pronúncies no recomanables en el registre formal. Pàgina 31. 

Ofereix aigua a les visites que vinguen aquesta vesprada. 

Vés amb compte en el trajecte i condueix amb paciència. 

En veure el ganivet, la víctima va cridar. 

La quantitat de fruita que has comprat ens durarà fins al gener. 

L’animal va olorar el perill i va fugir ràpidament. 



Has de tindre paciència i controlar els nervis. 

 

Ortografia de les vocals. Pàgina 43. 

Al museu municipal es pot contemplar una pota de dinosaure. 

Anàrem a fer muntanyisme i dibuixàrem una línia als cinc-cents metres d’altitud. 

Joan va sospirar quan, aquella vesprada calorosa de maig, va bufar la primera ràfega de 

vent. 

El campió va pujar al pòdium després del seu triomf a la pista. 

A la festa de disfresses, el xiquet va punxar un globus per a venjar-se. 

Amadeu era un assassí que posava sèrum corrosiu als picaportes. 

 

Variació vocàlica. Pàgina 44. 

Aquell dia Joan complia seixanta anys i sentia que ja era tot un senyor. 

No obstant això, es trobava lleuger i va decidir portar el seu nét Josep a la serra per a 

celebrar el dia del seu naixement. 

Josep no tenia escola i van passar el matí sencer dibuixant les plantes que el xiquet volia 

conéixer. 

A més, van jugar a pilota i van collir algunes taronges que després descobriren que 

estaven eixutes. 

Quan va començar a fer-li mal el genoll, eixiren del camp i s’assegueren a la vora del 

bancal. 

 

L’accent diacrític. Pàgina 63 

No li dónes més voltes i paga-li el mes que li deus a la dona. 

Si li deien que sí, mon pare faria la volta al món. 

Son pare diu que compta bens perquè li vinga la son i dormir bé. 

Júlia es fotografià amb la tribu que és coneguda per creure en deu déus. 

Hem d’estalviar més, que hem arribat al final de mes pels pèls. 

Ma mare ha tingut un accident i s’ha tallat la mà. 

Encara us queda molt per a aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies. 

 

  



L’accentuació: casos particulars. Pàgina 64. 

Vaig trobar un rodamón sud-americà a l’entresòl i es va amagar ràpidament. 

El pèl-roig de la classe de Violeta és un setciències. 

L’autor d’aquesta obra va ignorar que l’art grecoromà ja estava en desús. 

Si anem a la platja agafaré un para-sol, que tinc fotofòbia. 

He deixat el currículum al pàrquing del gratacel. 

Vaig tindre un malson que perfectament podria ser una pel·lícula de ciència-ficció.  

 

La dièresi i el guionet. Pàgina 75. 

La veïna m’ha donat un sac de creïlles i una bosseta d’esclata-sangs. 

Feia molt de temps que no et veia prendre un cafè descafeïnat. 

El busca-raons se sentia traït i va maleir la seua família. 

El veí és un nord-americà bilingüe i per això sobreïx als exàmens d’anglés. 

Per a berenar menjaré raïm i una ensaïmada. 

Despús-ahir vaig jugar al ping-pong induït per la teua recomanació. 

 

L’ús de l’apòstrof. Les contraccions. Pàgines 85 i 86. 

L’avi de Jaume es va dirigir cap a l’ombra i es va tombar damunt de l’herba. 

La hiena observava l’elefant plena d’ira pel que havia passat. 

El sabor del iogurt del supermercat no va agradar a la universitària. 

L’Helena no va poder resoldre la incògnita de l’assassí. 

Degut a l’oratge inestable, no va poder traure el iot pel riu. 

L’hoquei era l’esport preferit del professor de ioga. 

 

Paraules acabades en p, b, t, d, g i c. Pàgina 95. 

El mag Conrad ha creat un club per a la joventut interessada a aprendre els seus trucs 

amb exactitud. 

Es preveu un oratge llòbrec: caurà un xàfec amb trons i llamps. 

Em menge ràpid els espàrrecs perquè em fan fàstic i vull passar al préssec. 

Si vas cap al nord, tingues en compte que farà fred i el paisatge estarà glaçat. 

La quietud del Carib em va fer oblidar el meu càrrec i sentir que tenia molta sort. 

El príncep àrab va caminar tres dies pel desert com a càstig per ser superb.  



La b i la v. Pàgina 107. 

M’havia comprat un mòbil però després de provar-lo l’he canviat. 

He demanat una pizza d’albergínies i anxoves. 

L’avi du barba, està calb i camina encorbat. 

En acabar la batuda, prendrem unes cerveses a la taverna basca. 

El barber es va barallar amb el client perquè li va deixar els cabells de color violeta. 

L’advocada acusava l’aviador de no haver pagat l’abonament. 

 

Ortografia de les alveolars. Pàgina 117. 

El trapezista va avisar el públic perquè aguditzara la vista. 

Va divisar l’horitzó mentre agonitzava per acabar la cursa. 

Un nazi va apallissar un immigrant perquè deia que era incivilitzat. 

Avisa el candidat que precisa haver cotitzat prèviament. 

Els científics frissaven per veure els resultats de l’atomització. 

Porta les tasses de te en una safata, per favor. 

 

Ortografia de les alveolars. Pàgina 118. 

L’assassí va confessar abans d’ingressar en la presó. 

Va fer uns passos ràpids i es va capbussar a la mar per a bussejar. 

Va entrar per la porta corredissa i va recórrer els passadissos buscant la comtessa. 

L’agressor va ser detingut pels abusos comesos per, i el còmplice, per omissió. 

El transsilvà va dissentir amb els anglesos i va ressaltar la importància de cuidar 

l’ecosistema. 

La radioemissora es trobava sota pressió politicosocial i no va entrevistar el massai. 

 

Ortografia de les palatals. Pàgina 127. 

El metge li va injectar un potent analgèsic perquè no sentira dolor. Abans, el pacient havia 

anat a un massatgista que el va fer ajeure’s i li va posar un embenatge però es va enutjar 

perquè no millorava. Desitjava no sentir-se pitjor per tal de tornar a treballar a l’agència 

d’espionatge. Havia de fer un viatge i allotjar-se d’incògnit per a fer un reportatge sobre 

un boxejador molt ferotge. Hores després, l’analgèsia el va encoratjar a viatjar al Japó. 

 

  



La grafia x. Pàgina 128. 

El boxejador de Carcaixent es va aixecar i va sentir cruixir les articulacions. Se sentia 

fluixejar i es va adonar que la derrota asfixiant marcaria un punt d’inflexió en la seua 

carrera. L’oponent es va aproximar i Xavi va xiuxiuejar demanant auxili, mentre sentia que 

li faltava l’oxigen. El combat havia sigut complex i, coixejant, va reconéixer l’èxit exigit pel 

contrincant. L’espia que l’examinava va arxivar el cas en un calaix del seu despatx: el 

boxejador ja no era ferotge. 

 

La ele geminada. Pàgina 139. 

L’al·lergòleg va sol·licitar una anàlisi de la pol·lució de la cel·la. 

El novel·lista gastava un llenguatge col·loquial per a parlar de l’esquelet humà. 

El goril·la tenia una variació al·lèlica que li decolorava el pèl. 

La instal·lació de l’alarma em dóna tranquil·litat. 

El col·leccionista d’aquarel·les era gal·lés. 

Els danys col·laterals que va sofrir la parcel·la el van deixar pàl·lid. 

 

La ll. Pàgina 140. 

El cavaller va regalar un mirall i un pintallavis a la seua estimada, que va rebre el regal 

amb il·lusió. 

Prompte seria el seu enllaç i ella seria la llum que il·luminaria els seus dies. 

Es casarien a la capella del desllunat, davall del cel estrellat. 

Els llauradors portarien llenya per a fer un foc enlluernador i seria una cerimònia 

meravellosa. 

La pell pàl·lida de la donzella brillava, quan abaixà les parpelles com si foren papallones i 

es juraren fidelitat.  

 

Les nasals. Pàgina 149. 

La nimfa feia bambolles enmig del llac i un amfibi presumptuós feia gimnàstica intentant 

acaçar-les. 

L’empresa que va construir la circumval·lació va haver d’indemnitzar l’ajuntament. 

L’alumne estava enfeinat, però va acudir a la conferència per a llegir l’informe de forma 

solemne. 

Imma va somriure en saber que el seu somni improbable s’havia complit. 

Va ser declarat innocent per l’atemptat, així que va quedar exempt de complir la 

condemna. 



El comte Adam va caure en la temptació de robar aquella gemma immaculada en forma 

de circumferència. 

 

La -r-. Pàgina 150. 

M’he posat la brusa rosa per a anar a prendre café amb el frare. 

Aquest dimarts anirem a comprar, recorda agafar les bosses. 

Caldrà un miracle perquè la nostra papereta siga elegida, hi ha molts participants. 

El castell tenia un aspecte tenebrós amb el sòl de marbre i el sostre ple de teranyines. 

Un cavaller muntat en un corser escortava la princesa. 

Han plantat un arbre en front del xamfrà de la botiga dels seus pares. 

 

Alternança vocàlica entre mots patrimonials i pseudoderivats. Pàgina 159. 

Va decidir no comprar el plumífer perquè era de plomes arrancades d’animals. 

El jove du una polsera que compta les pulsacions. 

Tenia dubtes sobre com nodrir l’infant, per això va acudir a un nutricionista infantil. 

Devia diners al banc per haver abusat de la targeta de dèbit. 

En la competició mundial hi havia atletes de tot el món. 

Els edulcorants endolceixen els aliments i acostumen el paladar a aliments artificialment 

dolços. 

 

La grafia h. Pàgina 160. 

L’anàlisi va confirmar la hipòtesi que l’homicida estava davall dels efectes de l’alcohol. 

S’havien exhaurit les botelles d’orxata tradicional i vam comprar cacauets ecològics. 

El vehicle va pujar fins a l’ermita i van retre homenatge a l’humorista. 

Ahir van dir que l’hivern serà hostil, molt humit i amb huracans. 

L’orfe va demanar amb vehemència que foren coherents i s’adheriren a la petició 

d’anul·lació de la subhasta d’armes. 

Tirar coets en horari nocturn és inhumà i hauria d’estar prohibit. 

 

Els signes de puntuació. Pàgina 171. 

Els productes alimentaris processats són perjudicials per a la salut. Alguns dels ingredients 

que podem detectar en la seua composició són: olis refinats, que afavoreixen la 

inflamació; sucre i farines refinades, que augmenten el risc de patir malalties 



cardiovasculars i diabetis, i edulcorants, que modifiquen la microbiota intestinal. A més, 

les persones ens acostumem als sabors d’aquests productes i rebutgem els aliments reals 

que sí que són saludables, com ara fruites, verdures, llegums, fruits secs... Què podem fer 

per a evitar-ne el consum? Fàcil, no els compres! 


