
DICTATS C2 

Els sons de la llengua. Pàgina 11. 

Ja era hivern i Anna va eixir al carrer sense perdre temps. Arribava tard a la clínica de 

psicologia el dia que ens havíem de reunir per a prendre la decisió sobre el canvi de 

tractament del pacient més complicat. Quan arribà, s’adonà que la porta del despatx 

ample estava oberta i el calaix verd havia desaparegut. Una immensa taca de sang captà 

immediatament la seua atenció. 

 

La dièresi. Pàgina 21. 

La creïlla al forn li produïa sacietat a pesar del seu contingut baix en proteïnes. 

És un espai reduït en forma trapezoïdal on no lluirà la decoració. 

El veí cocaïnòman va decidir que suïcidar-se seria una heroïcitat que acabaria amb 

l’aïllament de la seua família. 

El taxista conduïa un cotxe esgrogueït que portava la figureta d’alguna deïtat hindú. 

Va distribuir per les farmàcies la medicació per a l’hipotiroïdisme sense comprovar la 

idoneïtat del tractament. 

El sobreseïment del cas va fer que deixaren d’amoïnar-se per si els havia traït. 

 

L’ortografia de les paraules compostes. Pàgina 31. 

L’alcalde president de l’Alcúdia ha obert dos escoles taller a la població. 

Dinarem a qualsevol dels dos bars restaurant que vam veure despús-ahir. 

Em sembla que les bruses gris perla tenen molt bona relació qualitat-preu. 

Les llavors de gira-sol van ser irradiades amb llum ultraviolada perquè es conservaren 

durant més temps. 

S’han posat de moda les faldes pantaló i hem anat a comprar-ne una a corre-cuita. 

Els toulambis són caçadors recol·lectors que viuen a Papua Nova Guinea. 

 

L’ortografia de les paraules compostes (II). Pàgina 43. 

Va amollar una poca-soltada quan estava de mal humor i després em va convidar a un 

café amb llet per a disculpar-se. 

Tens tants maldecaps que t’agafarà mal de cap i hipertensió. 

L’estatunidenc pèl-roig que va participar a la reunió estava a favor del lliurecanvisme. 

Els canvis fisicoquímics que sofreixen les aigües suposen un problema mediambiental. 



Vam anar a un café teatre que es feia davall d’un para-sol a la terrassa d’un gratacel. 

Quan estic malhumorat em tranquil·litze si respire profundament i, sobretot, si compte 

fins a vint-i-cinc. 

 

La e de suport en derivats i compostos. Pàgina 44. 

Tots els telespectadors van coincidir que el partit que es va disputar al poliesportiu va ser 

antiesportiu. 

El metge va prescriure un medicament innovador per a frenar el procés arterioscleròtic. 

Al microscopi vam poder observar els animals micròstoms. 

Podem prescindir del telescopi per a observar les constel·lacions. 

Vaig somiar que feia autoestop i parava una nau aeroespacial per a resguardar-me del 

fred. 

L’autoescola ha acabat la reestructuració de les seues infraestructures. 

 

Normes d’accentuació. Pàgina 53. 

Quan va sentir el telèfon mòbil, Hèctor va eixir ràpidament de la dutxa i es va posar el 

barnús. Era Òscar, el seu amic biòleg, que volia saber com havia acabat el període 

d’exàmens. Ell li va contar que havia estat en un viatge màgic a Marràqueix però que 

havia dormit tan malament que la torticoli li havia provocat vertigen. Allí va conéixer un 

austríac esportista d’elit que jugarà a hoquei a les olimpíades, i encara que veia difícil 

arribar a véncer, al seu país és considerat un heroi. Hèctor va acabar la conversa 

recordant-li que havien de dissenyar un rètol fàcil i bàsic per al grup de música 

electrònica. 

 

Casos especials de l’apòstrof i l’escriptura de nombres. Pàgines 63 i 64. 

Més de cent habitants d’Algemesí es concentraren en una protesta silenciosa dirigida a 

El Circ de Nadal que es va muntat a la localitat el 22 de novembre. A més, van avisar a El 

Noticiari perquè quedara constància de l’estat deplorable en què estaven els animals. Els 

manifestants van ser acusats de hippies per alguns espectadors del circ però van fer 

canviar d’opinió una quarta part del públic, concretament 31 assistents.  

 

L’ortografia dels préstecs. Pàgina 75. 

Vaig llegir una entrevista molt interessant a la web d’una jove viatgera. Deia que tenia tan 

bona salut perquè tenia com a hobby jugar a waterpolo i menjava molts kiwis. Ha dormit 

a llocs tan extraordinaris com una haima i ha vist animals exòtics com cangurs i koales. 

Inicialment aconseguia tiquets econòmics reservant amb antelació però ara moltes 



marques de roba esportiva li fan de patrocinadors quan ella porta els seus eslògans o 

participa en algun espot. 

 

La puntuació. Pàgina 85. 

És el café perjudicial per a la salut? A pesar que clàssicament s’ha afirmat que sí, els últims 

estudis apunten en una altra direcció: pot allargar la vida. No obstant, és molt important 

tindre en compte com es pren el café: sol, amb sucre, amb edulcorants, amb llet... No 

presentarà beneficis per a la salut si el prenem acompanyat d’endolcidors com sucre –

que augmenta el risc d’obesitat, diabetis i malalties cardiovasculars- o edulcorants –que 

modifiquen la microbiota intestinal. A més, acostumen el paladar a sabors excessivament 

dolços. Carlos Ríos, dietista-nutricionista, afirma: «ens hem d’acostumar al sabor dels 

aliments reals i amb aquesta finalitat he creat el moviment Realfooding». 

 

La b i la v. Pàgina 95. 

Voldria saber com és tan sabut; deu tindre un cervell privilegiat. 

El tramvia es va fer un embolic i va acabar a la circumval·lació. 

El conductor de l’ambulància li va preguntar amablement si bevia. 

Vam observar una nebulosa blava quan estàvem de vacances a Còrdova amb els meus 

cosins bascos. 

El metge li va donar un avortiu perquè avortara de forma segura, ja que era probable que 

el bebé tinguera malformacions cerebrals. 

Em va dir que no em rebentara la berruga i me la va embenar. 

 

Diferències fonètiques entre variants geogràfiques. Pàgina 96. 

Cal preparar el passaport i el comprovant de la reserva de l’hotel on t’allotges junt amb 

l’equipatge, encara que ho organitze una agència de viatges. 

Al juliol, m’agrada vestir roba d’encaix per a anar a la platja i jeure a l’arena 

Al calaix del menjador trobaràs una jaqueta gruixuda. 

L’objectiu de la injecció del metge era protegir el fetge del pacient. 

Aquest rellotge presenta l’avantatge de comptar els passos que es donen. 

La imatge del paisatge de gira-sols salvatges era genial. 

 

Parònims i homònims. Pàgina 108. 

Es va rebel·lar contra els seus i va revelar la informació secreta. 

El secret que em va desvelar em va mantindre desvetlat tota la nit. 



S’han construït una vil·la amb piscina perquè estaven cansats de viure a la vila dels seus 

pares. 

La reserva per a fer-te el tatuatge al dit anular ja no es pot anul·lar. 

 

L’ortografia de les nasals. Pàgina 108 i 109. 

Empar es va enfadar en llegir el pamflet que imposava els raspalls de dents de bambú. 

Es va conformar amb aquell triomf per no despertar enveges. 

Mescla el xampú amb infusió de camamil·la per a semblar més ros. 

Es va infiltrar en l’ambient de l’orquestra simfònica per a desactivar la bomba que hi havia 

a l’escenari. 

L’ànec confitat s’ha ennegrit massa i sembla que tinga cendra. 

Innegablement, la impremta va ser un invent imprescindible per a afavorir la proliferació 

de la premsa escrita. 

 

Interferències en les vocals. Pàgina 117. 

L’assemblea de l’ambaixada va resultar avorrida i plena d’ambigüitats. 

L’hostaler va oferir minestra de verdures i truita de creïlles amb maionesa i un toc de 

gingebre. 

La infermera ha dit que el que tinc a la parpella només és una piga. 

El llanterner va arreglar l’avaria del canaló que ens turmentava els dies de pluja. 

La resplendor del llamp va vindre acompanyada d’una ràfega de vent que va moure el 

picaporta. 

Diuen que a les sessions d’espiritisme els esperits dels xiquets orfes fan levitar els joguets. 

 

Les consonants ròtiques. Pàgina 127. 

El microrelat està protagonitzat per un cavaller que branda un sabre damunt d’un corser. 

L’autoretrat hiperrealista està protegit per un sistema antirobatori. 

El mata-rates va elevar la bilirubina en sang del virrei. 

Els termoreceptors d’última generació permeten l’autoregulació de la temperatura. 

Van demanar la pròrroga de la llei actual per a evitar la bancarrota. 

La correspondència referent al compta-revolucions arriba al xamfrà on es troba el taller. 

 

  



Els pseudoderivats. Pàgina 139. 

La titulació de vulcanòleg ensenya a fer prediccions sobre les erupcions volcàniques. 

La desnutrició infantil és més prevalent als països tercermundistes. 

La mucosa de la cavitat bucal no té receptors gustatius. 

Va dulcificar la veu per a explicar que la malaltia cerebral podia provocar immobilitat. 

Carlota treballa subtitulant sèries juvenils en versió original. 

En la calvície o alopècia es produeix l’atròfia progressiva del fol·licle pilós. 

 

Cultismes poc usuals. Pàgina 140. 

El cariotipus d’una persona amb síndrome de Down mostra una trisomia al parell 

cromosòmic 21. 

A l’escàner cerebral van poder observar que el pacient tenia hidrocefàlia. 

L’ecografia és un mètode útil per a veure el desenvolupament del fetus. 

El focus d’un terratrèmol és el punt intern de la Terra on s’inicia el moviment sísmic. 

A la informàtica, les unitats de memòria es mesuren amb el sistema hexadecimal. 

 

Paraules amb dificultats ortogràfiques. Pàgina 149. 

La quinoa és un pseudoceral que la nutricionista suggereix que és més interessant que 

l’arròs. 

El traumatisme cranial que va sofrir al tsunami li va provocar una ptosi palpebral. 

El tsar es va apuntar a classes de dicció per a perfeccionar els seus discursos. 

Un psiquiatra pot ajudar a tractar l’addicció a qualsevol substància. 

La ptialorrea és l’excés de producció de saliva i pot succeir, per exemple, per causes 

iatrogèniques. 

El consum de succedanis de carn contribueix a disminuir l’emissió de gasos causants de 

l’efecte d’hivernacle. 

 

Oclusives en préstecs. Pàgina 150. 

El càtering va servir el còctel de la boda al bulevard on es trobava l’església. 

Estan fent una campanya de màrqueting perquè els consumidors augmenten el consum 

d’anacards. 

El taronger que hi ha a la nostra parcel·la de càmping és bord i no fa taronges. 

El kamikaze va passar desapercebut a la gala perquè portava esmòquing. 



El karateka va confessar que escoltava música funk en el seu temps lliure. 

Eduard va anar de viatge de noces al Carib. 

 

La grafia h: casos especials. Pàgines 159 i 160. 

El hall de l’hotel estava decorat amb motius d’hàmsters. 

Judit es va fer una tatuatge d’henna que malauradament va eixir borrós. 

El hawaià que vam conéixer al viatge ens va dir que tenia una botiga d’hamaques. 

L’equip d’handbol subhasta la seua pilota en un acte benèfic. 

El hobby d’Elisabet consisteix a col·leccionar botelles d’orxata. 

Aleshores, l’hindú es va dirigir a l’hangar perquè estava exhaust i volia agafar un 

helicòpter per arribar ràpidament a la haima. 

 

Les consonants alveolars. Pàgina 171. 

Si sent que alguna abella brunz, m’amagaré davall del para-sol. 

Els científics van prosseguir amb l’anàlisi del transsudat del sotssecretari. 

La transacció internacional va provocar l’enfonsament de l’economia de Transsilvània. 

La lesió al colze em provoca dolor de trapezi. 

El meu cosí és un poc antisocial, el que més li agrada fer és anar a buscar esclata-sangs 

sol. 

M’he fet un antisèptic casolà per a curar-me la ferida. 

 

La pronunciació de la grafia tz. Pàgina 172. 

El càsting per a protagonitzar l’obra de teatre consistia en una improvisació que 

caracteritzara el personatge. 

Va matisar que l’agricultura ecològica no utilitza fertilitzants artificials però que el fet que 

un producte siga natural no vol dir que siga innocu. 

La globalització ha popularitzat costums o festes que no eren pròpies del nostre país. 

La mestra li va requisar el patinet motoritzat perquè no estava permesa la seua utilització 

en horari escolar. 

Tenia el presagi que l’acte estaria polititzat però la confirmació em va desencisar. 

Van televisar els actes incivilitzats que organitzà un grup nazi. 

 

  



Ús de les majúscules. Pàgina 181. 

S’anomenava Pau però al poble tothom el coneixia com l’Excursionista. Deia que era 

immortal i que havia viatjat per tot el món i en mitjans de transport tan coneguts com el 

Titànic i l’Orient Express. Havia navegat pel riu Mississipí i havia acampat a l’Amazones. 

Ara estava casat amb la senyora Assumpció i tots els dissabtes, davant del Teatre 

Muntaner, contava les seues aventures als xiquets i les xiquetes del poble. Era tanta la 

història que sabia que l’Excel·lentíssima Rectora de la Universitat li havia proposat que 

fera classe a la Facultat d’Història.  

 

Repàs de les consonants palatals. Pàgina 191. 

El xiquet jugava a fer espionatge seguint el rastre de les petjades. 

El jutge va encoratjar el viatger perquè explicara l’assetjament que havia patit. 

El massatgista li va pressionar el fetge per veure si el placatge l’havia afectat. 

Va agafar unes flors de gesmiler i va jaure a la gespa per a gaudir del bon oratge. 

No van acabar el muntatge de la bomba d’ejecció fins a la mitjanit. 

Em fa mal la panxa i tinc angoixa, crec que he menjat massa clòtxines en escabetx. 


