
Classifica les paraules segons que les vocals tòniques siguen obertes o tancades: 

 

OBERTES: projecte, boira,  escola, rebost, comerç, sòlida, colza, esòfag, perpetu, ploure, premi,  

experiència. 

TANCADES: estora, església, remor, paper, fórmula, encendre, llaurador. 

Subratlla la síl·laba tònica dels mots següents i classifica’ls segons tinguen la vocal tònica: 
 

aquell, vel, consell, ciència, tela, sencer, paella, ceba, pèrdua, misteri, molèstia, escletxa, accident, 

anhel, fel, contesta, finestra, banyera, ingenu, ullera, verd, cert, fletxa, titella, hivern, merla, invent, 

correcta, mariner, museu. 

OBERTA:  vel, ciència, tela, pèrdua, misteri, molèstia, anhel, fel, contesta, ingenu, verd, cert, 

hivern, merla, correcta, museu. 

TANCADA: aquell, consell, sencer, paella, ceba, escletxa, accident , finestra, banyera, ullera, 

fletxa, titella, invent, mariner. 

En les sèries següents, hi ha un mot que no té la vocal tònica igual que els altres mots de la 

mateixa sèrie. Subratlla’l i digues quina diferència hi ha amb els altres: 

 

accent, trena, premi, pesca // premi: E oberta 

premsa, mel, tret, lleuger // mel: E oberta 

vidre, europeu, pantera, seny // europeu: E oberta 

fideu, ciment, resta, aixeta // fideu: E oberta 

esquerra, calent, riera, herba // esquerra: E oberta 

defensa, eina, govern, darrere // govern: E oberta 

manera, temps, hivern, mateix // hivern: E oberta 

bateig, tretze, comerç, moreno // comerç: E oberta 

correu, vileta, esquerra, insecte // vileta: E tancada 

novel·la, lloguer, llebre, dimecres // novel·la: E oberta 

 

Subratlla la síl·laba tònica dels mots següents i classifica’ls segons tinguen la vocal tònica: 

 

senyor, bota, llençol, broma, redona, carxofa, vot, joia, ona, colla, nou, tocador, foca, termòmetre, 

postres, vergonya, taronja, venedor, quiosc, genoll, poma, plora, tampoc, mosca, groga, closca, 

sobre, motor, tort, costa. 

O OBERTA:  llençol, carxofa, vot, joia, colla, nou, termòmetre, taronja, quiosc, plora, tampoc, 

groga, closca, tort, costa.            



O TANCADA: senyor, bota, broma, redona, ona, tocador, foca, postres, vergonya, venedor, poma, 

mosca, sobre, motor, genoll. 

En les sèries següents, hi ha un mot que no té la vocal tònica igual que els altres mots de la 

mateixa sèrie. Subratlla’l i digues quina diferència hi ha amb els altres: 

 

sort, gossa, picor, tapadora // sort: O oberta 

fondo, rellotge, globus, nosa // fondo: O tancada 

moto, cançó, jove, volta // volta: O oberta 

cotxe, esport, esmorza, estona // esport: O oberta 

petroli, lloro, corda, clos // lloro: O tancada 

estisores, poble, gorra, professor // poble: O oberta 

mossa, nom, gros, tro // mossa: O tancada 

escola, xoc, hipopòtam, front // front: O tancada 

mocador, copa, prop, vergonya // prop: O oberta 

fora, pantalons, conte, bomba // fora: O oberta 

 


