
Col·loca l’accent agut o greu en les paraules següents: 

 

això, abús, íntim, dèbil, justícia, pèsol, Xàbia, Berlín, dubtós, rètol, bústia, 

 

París, allà, seré, mèdic, ningú, tremolós, anglés (gentilici), pèssim, únic,  

 

víscera, mastí, mòbil, semàfor, ràdio, península, sabó, depén, difícil, pròxima 

 

Accentua, quan calga, les paraules següents i classifica-les en la graella: 

 

AGUDES 

S’accentuen si acaben en... No s’accentuen 

VOCAL VOCAL+S EN/IN Portaran, estiu, festiu, cadascun, 

viuran, anirem, Ramon Però, ressò, perquè 
 

 

 

Barnús, cabàs, 

espés, ventós, 

anís, arròs  

Berlín,  ningun, 

examen, comprén 

(verb comprendre), 

Pequín, entén 

 

PLANES 

No s’accentuen perquè acaben en... S’accentuen 

VOCAL VOCAL+S EN/IN Plàtan, estàveu, ràpid, 

artístic, telèfon 
Casa, orfe, destinatari, 

llenguatge, moro, tenia, crisi,  
Salses, bilis, 

calces,  
Compren (verb 

comprar) 
 

 

ESDRÚIXOLES 

S’accentuen totes… 
Importància, sèries, música, resonància, càries, perpètua, pàgina, ràbia, termòmetre, vigilància  

 

Accentua, si cal, les següents paraules i digues si són agudes (A), planes (P) o 

esdrúixoles (E): 

 

església arribaran   bústia custòdia  algun  anàreu  

___E___ __A____ ___E___ ___E___ __A___ __P___ 
 

respon fórmula córrer  indústries exàmens espòs   

__A___ ___E___ __P___ ___E___ ___P___ __A___ 

 

enteníem témer  país  límit   àrea    costum  

___P___ __P____ __A__ __P___ _E___ __P__ 

 

paciència  sorprén pensaran huracà línia  sandàlia  

__E____ ___A___ __A__ ___A__ _E___ ___E_ 

 

tramús animàveu francés informació geografia òpera  

_A____ ___P___ __A___ ___A___ __P___ __E__ 
  



fotogènic  milhòmens  perdiu   compràveu  història  esquema  

___P__ ___P__ __A___ __P____ ___E__ ___P__ 

 

seran    comèdia   fenomen   botó  créixer dèbil 

__A___ __E____ __P___ __A___ __P__ _P__ 

 

paréixer inútil  cérvol  apòstol Dénia  Xàbia 

_P____ __P____ __P___ ____P__ __E___ _E___ 

 

pèrdua seríem tretze  saborós cèntim repòs 

__E___ __P____ __P___ ___A__ __P__ __A_ 

 

allò  éreu  grua  justícia energia Amèrica 

_A___ __P___ __P___ __E___ __P__ __E___ 

 

càrrec  mestre lògic  pseudònim acústica ràdio 

__P___ __P___ _P___ __P___ __E__ _E__ 

 
Subratlla la síl·laba tònica d’aquestes paraules i copia-les a la graella: 

 

 

AGUDES Lleuger, sabó, oceà, veí, museu, terrat, finestral 

 

PLANES Telègraf, egoisme, prompte, lingüístic, plànol 

 

ESDRÚIXOLES diòptria , sèmola, ràbia, parròquia, àlgebra, consciència 

 

Accentua aquestes paraules AGUDES: 

 

Berlín espés valuós pastís ningú París camió entén 

entrepà traspàs Perú safrà calcetí fadrí anís ningú 

 

Accentua aquestes paraules PLANES: 

 

màxim místic fràgil artístic àgil mínim dòcil únic 

informàtic tòrax òptim esplèndid símbol àrab tècnic mànec 

 

Accentua aquestes paraules ESDRÚIXOLES: 

 

òptica església època sandàlia cerimònia Xàtiva anècdota fórmula 

síntesi gràcia Síria música pólvora notícia audiència Núria 

 

Accentua les paraules que calga (en la zona grisa, posa una A, una P o una E segons el tius de 

paraula que siga): 

 

Maria P exàmens E només A ràpid P ratolí A capaç A barnús A estrany A 

òrgan P plàtan P influència E econòmic P nàixer P anàvem P anireu A rètol P 

farmàcia  telèfon P cautxú A públic P Dénia E història E parlaran A algun A 



 

Accentua les paraules que calga (en la zona grisa, posa una A, una P o una E segons el tipus 

de paraula que siga): 

 

Maria P exàmens P només A ràpid P 

òrgan P plàtan P influència E econòmic P 

farmàcia E telèfon P cautxú A públic P 

 
ratolí A capaç A barnús A estrany A 

nàixer P anàvem P anireu A rètol P 

Dénia E història E parlaran A algun A 

 
En aquestes paraules falta una E o una O tònica. Completa: 

 

això  mètrica café  córrer  mòmia  reprén  

perdó  hòmens témer  estèril  arròs  església 

memòria fórmula misèria  espés/espòs pòlissa  depòsit  

parròquia insolència còmic  jóvens  bòlit  però 

 

Accentua quan calga aquestes paraules i digues si són agudes, planes o esdrúixoles: 

 

país ( A ) , límit( P ), àrea(  E ), indústria(  E  ), costum(  A ), paciència( E ), sorprén(A ), pensaran(  

A  ), algun( A   ), huracà(  A  ), línia( E   ), sandàlia( E   ), confós(  A ), tramús( A), animàveu(  P ), 

francés(  A ), informació (  A ), enteníem(  P ), geografia( P). 

Tots els mots següents han de dur accent gràfic. Posa’ls-el: 

 

metàl·lic  violí  veí  últim  blancúria únic 

valencià  sentència degà  passadís túnel  tornavís 

implícit  pàtria  plàstic  plànyer urbà  pel·lícula 

pingüí   públic  pastís  pneumàtic príncep plàtan  

línia   químic  algú  coixí  Núria  capità 

càstig   comú  pàgina  músic  núvia  estàtua  

submarí  àrbitre  bústia  València vòmit  conciència 

 

Fes el mateix, però fixant-te en el so de la E:  

café  malbé  ingrés  interés  gairebé  congrés 

estrényer sèrie  dèria  créixer  cérvol  règim 

cèntim  térbol  telèfon  encés  mossén ximpanzé 

revés  éreu  puré  espés  entén  esprémer 

préstec  véncer  progrés procés  consomé vinté 

església mercé  pretén  permés  burgés  vinguéreu 

érem  crèdit  esfèric  gènere  pésol  tènue 

 

 

 

 

 



I ara fixa’t en el so de la O i accentua tots aquests mots: 

 

cançó  ressò  repós  pólvora tómbola córrer 

còmic  glòria  cònsol  deliciós blavós  fórem 

sumptuós oració  allò  calorós  custòdia tòrcer 

arròs  seriós  sòlid  fórmula monòton inclòs 

racó  depòsit  fóreu  concòrdia negrós  espòs 

dòmino termòmetre hipopòtam verinós  tauró  còpia 

refós  exclòs  retrò  quilòmetre confós  cordó 

 

Escriu un nom abstracte derivat dels següents: 

 

Ex: coherent : coherència   incandescent: incandescència 

clement: clemència    procedent: procedència 

conscient: consciència   pertinent:  pertinença 

consistent: consistència   potent: potència 

prudent: prudència    constant: constància 

 

Escriu el femení (singular i plural) dels adjectius següents:  

Ex: bon: bona, bones     

 

tebi: tèbia, tèbies    homogeni: homogènia, homogènies 

aeri: aèria, aèries    simultani: simultània, simultànies 

erroni: errònia, errònies   contemporani: contemporània, contemporànies 

arbori: arbòria, arbòries   lacti: làctia, làcties 

heterogeni: heterogènia, heterogènies sanguini: sanguínia, sanguínies 

 

Posa l’accent gràfic en aquelles paraules que n’hagen de dur: 

 

últim  exàmens desfeia  ràpid  accés  anireu  joia 

tècnica  duia  orgullós silenciós antídot  notícies algun 

espai  acadèmia indret  semàfor timó  límit  palau 

anàreu  pànic  pésol  feina  ciències llengua  calia 

aniran  artilleria ordinària urgentíssim espessa inútil  fúria 

trajectòria eufòria  frenètic hostil  respon  sèrum            còlic 


