
L’ACCENTUACIÓ GRÀFICA 
agudes planes esdrúixoles 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

germà 
també 

jardí 
meló 
algú 

cabàs 
francés 

castís 
arròs 
tramús 

comprén 
berlín 

(…) 

vindran 
sabran 

portaran  
Ramon 
compon 

algun 
cadascun 

(…) 
 
 

 
 

 

açò 
això 

allò 
però 
perquè 

per què 
(…) 

 
 
 

 
 

 

bo 
to 

so 
por 
tu 

cas 
pla 

pi 
vi 
tres 

tro 
sud 

(…) 
 
 

 

màgic 
cérvol 

símbol 
lògic 
estúpid 

(…) 
 

ironia 
ironies 

venia 
venies 
tenia 

tenies 
(…) 

veníem 
veníeu 

teníem 
teníeu 
(…) 

 
 

examen 
fenomen 

origen 
exàmens 
fenòmens 

orígens 
(…) 

àmfora 
anècdota 

síntesi 
pòcima 
tònica 

música 
(…) 

sandàlia 
ciències 

ràdio 
pèrdua 
pèrdues 

(…) 
 

-La A, si s’ha d’ accentuar, 

durà accent greu (à). -La I la 
U, si s’han d’accentuar, duran 

accent agut(í). -Les E i les O, 
si la paraula és aguda, duran 
accent agut (é, ó).Si la 

paraula és plana o esdrúixula, 
durà accent greu (è,ò) [en 

general] 

accents diacrítics 

sóc/és/són  Present Ind de “ser” 
més adverbi de quantitat. 

té Present Ind del verb “tenir” 
bé Adverbi de mode. Substantiu. 

altres diacrítics: 
mà (mano),nét,néta,néts,nétes(nieto,a,os,as), 

déu, adéu(dios,adiós),ós,óssos (animal)bóta, 
bótes(de beber),sé (yo sé)féu (yo hice),món 
(mundo),móra, móres(fruto silvestre),fóra(yo o 

él fuera, del verb “ser”),què(interrogatiu, 
relatiu)sí (afirmació),sòl, sòls(el suelo, los 

suelos),pèl,pèls (pelo,pelos), 
véns,vénen(vienes, vienen), vés (¡ve!, de 
“ir”),dóna,dónes (da,das),rés(rezo), 

mòlt,mòlta, mòlts,mòltes(molido,a,os,as) 
vós(tractament), 

mèu (miol)… 

(1)S’accentuen les paraules agudes  acabades  en vocal, -às, -és, -ís, 

-ós, -ús, -én, -ín.    (2) Paraules agudes que, per tant,no 
s’accentuen.  
(3) Paraules que sempre porten accent greu.  (4)Els monosíl.labs 

no s’accentuen. (5) Paraules planes que s’accentuen per no acabar 
en vocal, -às, -és,-ís,-ós,-ús,-én,-ín. (6) Paraules planes que en 

valencià no s’accentuen perquè no hi ha cap diftong  per trencar. (7) 
S’accentuen perquè són paraules  planes acabades en –em o en 
diftong. (8) Paraules que no s’accentuen en  singular,però sí en 

plural. (9)Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes. (10) 
Elsconjunts àtons de vocals IA, IE, IO,UA, UE, UO no fan diftong. Per 

això, certes paraules es converteixen en esdrúixoles. 



 

 

1.Accentua aquestes paraules 

 agudes quan calga: 
el capita, els capitans 

el comite, els comites 
el cami, els camins 
el xile, els xilens 

la canço, les cançons, 
el camio, els camions 

l’avio, els avions 
algun, alguns 
l’abus, els abusos 

algu, alguna, alguns, algunes 
tindra, tindran 

fara, faran,comprara, compraran 
sere, serem 
compren 

sorpren 
sostin! 

Ramon compon  

3.Accentua (si és necessari): 

parlava    tenia   seria    sabi 
parlaves  tenies  series   saberes 

parlava    tenia   seria    sabe 
parlavem teniem  seriem  saberem 
parlaveu  tenieu   serieu   sabereu 

parlaven  tenien   serien   saberen 
 

4.Accentua (si cal) aquests noms de 
països, ciutats i accidents geogràfics: 
Austria       India     Sant Sebastia 

Belgica       Japo         Asturies 
Bulgaria     Liban        Andalusia 

Escocia      Mongolia   Els Carpats 
Grecia       Manxuria   El Caucas 
Hongria     Algeria      l’Ocea Indic 

Italia        Mexic        l’Ocea Pacific 
Polonia      Lleo          el mar Jonic 

Romania    Soria        el Rin     

6.Fes el masculí d’aquests 

 adjectius: 
melosa____________ 

odiosa____________ 
valerosa___________ 
famosa____________ 

confosa____________ 
temerosa___________ 

plujosa____________ 
apegalosa___________ 
 

7.Accentua quan calga 
aquestes paraules pla- 

nes: 
semafor, Cristofol,pesol, 
electric, classic,transit, 

automobil,logic, pressec, 
subdit,luminic, anec,ideoleg, 

xafec, estimul,carrec, 



Aquell xic es confon 
2.Accentua aquests monosíl.labs 

quan calga: 
El cas es que tu no tens gens de por. 

Aixo no es bo ni per a mi,ni per a tu,ni 
per a ell. El pis mes bo es el del Pla, ja 
que te sol.¿Tu penses que “pi” i “vi” 

s’accentuen? 
Aquell so te un to tan alt com un tro.¿Va 

agradar-te el te que prengueres ahir? 
 

Suecia       Vitoria      el mar Adriatic 
5.Completa aquesta sèrie: 

ms           fs            mp          fp 

agrari  agraris  

neci  necis  

primari  primaris  

previ   previs  

tebi  tebis  

solidari  solidaris  
 

radioleg, ultim,psicoleg, 
mossarab, regim,esporofit, 

microfon,epigon, antilop, 
optim,epigraf,escrupol,critic, 

caracter,comic,pessim, 
famelic, 
alcasser,farmac,boligraf, 

gasogen, ironic,datil, termic, 
cortex, anomal 

 

8.Accentua: 
jo renuncie, tu renuncies, ell 
renuncia,nosaltres renunciem, vosaltres 

renuncieu,ells renuncien. 
9.Accentua aquests mots esdrúixols: 

l’avaricia,   la justicia,  la concordia, 
la gloria,  la superbia,  la modestia, 
la clotxina,   l’aguila,  l’endivia, 

l’etnia,   la diferencia,  l’orfena,  
Xativa,Xabia, Cordova, la patria, 

l’emfasi, la sintesi,l’anecdota, l’orbita, la 
llantia, la gracia,les matematiques,  la 
cronica, la seqüencia, l’etica, la capsula, 

el conjuge 

10.¿Accentuaries aquests noms de xic i xica? 
Candida,    Sonia,        Silvia,   Cecilia,  Maria, 
Alvar,        Domenec,    Veronica,    Eulalia, 

Fatima,      Felix,           Llucia,   Oscar,  Virginia, 
Natalia,      Barbara,      Sofia,   Ursula,  Angela 

11.¿S’accentuen aquests gentilicis? 

angles        frances holandes polones 

romanes xines suec grec 

brasiler austríac bulgar italia 

argentí canadenc uruguaia equatoria 

argelia argenti mexica veneçola 

bolivia xile gallec asturia 

andalus extremeny murcia manxec 

mallorqui eivissenc alacanti benidormi 

morella oriola sogorbi sueca 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 


