
Accentuació en català 

à – è-é  - í   -  ò-ó   - ú 

oberta: à   è   ò 

tancada: í, ú, é, ó 

 

Les paraules formen o se divideixen en síl·labes 

un 

do--na 

e—xa---men 

a-ssis-ten-ci---a 

Ma   ri    a 

• quan tenim dues vocals juntes, si la de la dreta és a, e, o se separen 

• si la de la dreta és una i o una u NO se separem, van juntes 

es—tiu 

a---vi---ó 

Ma-ri--a 

pe—rí—o---de 

pa—ci---èn—ci----a  

re--mei 

can---ta---reu 

co—rre—gue--ren 

À---si---a  

Tres vocals:    i+vocal      u +vocal 

Di--eu: 

noia:  no-ia 

seuen:  se-uen 



 

 

Paraules agudes, planes, esdrúixoles: 

Agudes: quan la síl·laba tònica va la dreta de la paraula diem que és aguda. 

Exemple:  jar---dí, ca—mi—ó, en—tès, can—ta--ré  

Planes: quan la síl·laba tònica va a la penúltima posició.  

Exemple: pú—blic, mò—bil, àn-gel  

Esdrúixoles: quan la síl·laba tònica va a la antepenúltima posició. 

Exemple: mà-qui-na, fa---mí---li---a, estàtua 

fa—mi—li--ar  

fa—mí---li---a  

 

 

 

Regles d’accentuació 

Agudes: quan SÍ acaben en vocal (a, e, i, o, u) o en as, es, is, os, us o   en   in 

Exemples:  

romà, cantaré, rodolí, lliçó, ca  mi  ó, ningú, callaràs, entès, París, arròs, pallús, 

comprèn, Dublín,     

Ramon 

 

Planes: quan NO acaben en vocal (a, e, i, o, u) o en as, es, is, os, us o en   in 

 

Exemples: exàmens, examen, fenomen, fenòmens, plàncton,  

por---tà---veu**** 

còn--cau, 

Ma---ri---a 

***dues vocals es consideren “semi vocal” --- consonant  

 



 

 

 

Esdrúixoles: sempre: si és esdrúixola porta accent  

Exemples: Nú-ri-a, àrea, plusvàlua, his---tò---ri---a 

 

Exercicis:  

menjaran, ciència,  Eu—là—li--a, Ma---ri---a, Glò----ri----a, can---tà—reu,  

es---tà—tu--a, per---què, pu---ré, Ra--mon.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 1: paraules agudes  

jardí, país, cançó, camió, allí, aquí, arròs, però, cantés, això, gairebé,  

bé, també, pogués, pagès, després, carretó, cafè, només, més, faré,  

faran, Ramon, passegés, segon, exclòs, atén, irlandès, rodó, compraràs,  

palau, xinès, francès, romanès,  

**quan tenim dues vocal juntes se separen si la de la dreta és a, e, o. 

cigró, intern, puré, germà, nerviós, algú, congrés, plataner, autobús, novè, 

perquè, què, excursió, espòs, maquinà,  suplicà. 

avió – avión  

els ordinals sempre van oberts: novè, desè, onzè, dotzè 

pa---lau -  és una paraula aguda que no acaba amb vocal- 



OBERTA:  Ò 

TANCADA: Ó 

 

 


