
1  Subratlla la paraula correcta de cada parell i ratlla la incorrecta tenint en compte el tipus de paraula 
que és i les regles d’accentuació. 

PARAULA  
AGUDA

 

PARAULA  
PLANA

 

PARAULA 
ESDRÚIXOLA

 • coixí  /  coixi • exàmen  /  examen • fórmula  /  formúla

 • algún  /  algun • telèfon  /  telefon • veterínaria  /  veterinària

 • arròs  /  arros • fòssil  /  fossil • pàciencia  /  paciència

 • vindràn  /  vindran • fenòmens  /  fenomens • arqueòloga  /  arquèologa

 • Berlín  /  Berlin • llàpis  /  llapis • tómbola  /  tombola

 • aniréu  /  anireu • cantàveu  /  cantaveu • ésglesia  /  església

2  Encercla en el text següent de roig les vocals que porten accent agut i de blau les que porten accent 
greu. 

Última actuació de l’inigualable tenor Raimon Estellés

Demà el cantant d’òpera Raimon Estellés s’acomiadarà del públic al Palau de la Música en un concert 

únic amb què donarà per acabada la seua carrera artística professional.

Encara queden entrades a la venda. Així és que, si voleu, podeu reservar-les en el telèfon 999 66 55 

22 o comprar-les en línia a la web www.palaumusica2000.va.

  Ara completa el quadre amb la informació obtinguda.

La vocal      sempre porta accent obert o greu (`); les vocals      i     sempre porten accent tancat 

o agut (´); les vocals     i     poden portar accent obert o greu (`) si es pronuncien                      

i tancat o agut (´) si es pronuncien                   .

• La síl·laba que es pronuncia amb més força en una paraula és la síl·laba tònica; la resta són síl·labes àtones. 

• La vocal de la síl·laba tònica d’una paraula pot portar accent gràfic seguint les regles següents: 

–  Les paraules agudes, que tenen com a síl·laba tònica l’última, s’accentuen quan acaben en vocal, en vocal + s,  
en en o en in.

–  Les paraules planes, que tenen com a síl·laba tònica la penúltima, s’accentuen quan acaben en consonant 
(excepte vocal + s, en o in) i quan acaben en diftong. 

– Les paraules esdrúixoles, que tenen com a síl·laba tònica l’antepenúltima, s’accentuen sempre. 

• L’accent gràfic pot ser greu (`) si la vocal tònica és oberta, o agut (´) si la vocal tònica és tancada.  
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