
 

                                                           LLENGUA CATALANA 

 

 NORMES D´ACCENTUACIÓ 

 

-Classes d´accent: 

L´accent és el signe gràfic  que indica, sempre que les normes ortogràfiques ho permeten , 

quina  és la síl.laba tònica d´una paraula. 

Classes d´accents: 

Hi ha dos tipus d´accents: 

- L´accent greu o obert ( ` ) 

- L´accent agut o tancat ( ´ ) 

 

Quan s´usen? 

- L´accent greu o obert es posa sobre la a, la e oberta i la o oberta. Exemples : cantarà, 

època, això 

- L´accent agut o tancat es posa sobre la e tancada, la i, la o tancada i la u. Exemples: 

tocaré, camí, única, camió 

 

 

PARAULES AGUDES 

Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl.laba tònica en l´última posició. Exemples: pa-

ret, ra-có, can-tar, ru-bí 

Quan porten accent les paraules agudes? 

Les paraules agudes porten accent quan acaben en les dotze terminacions següents: 

-a, -e, -i, -o, -u 

-as, -es, -is, -os,-us 

-en, -in 

Exemples:  vigatà, cafè, així, pastís, gloriós, estigués, entén 

 

 



 

ATENCIÓ 

Les paraules agudes que acaben en i, is, in, u, us, i aquesta i o aquesta u formin part d´un 

diftong no s´accentuen. Exemples: parleu, remei, desmais 

RECORDA 

Aquests mots aguts sempre porten accent: també, camió, després, allò , serafí 

Aquests mots aguts mai no porten accent: algun , fatal, balcons, estudiant 

 

PARAULES PLANES 

Les paraules planes són aquelles que tenen la síl.laba tònica en la penúltima posició.  

Exemples:  fe-no-men,  grà-fic,  lli-mo-na, mí-ting 

 

Quan porten accent les paraules planes? 

Les paraules planes porten accent quan NO acaben en cap de les dotze terminacions seguënts: 

-a, -e,-i, -o, -u 

-as, -es, -is, -os, -us 

-en, -in 

Exemples: automòbil, telèfon, policíac, fenòmens 

Quan no porten accent les paraules planes?  

Les paraules planes no porten accent quan acaben en les dotze terminacions anteriors 

ATENCIÓ 

També s´accentuen els mots plans acabats en diftong  o diftong + s. Exemples: cantàveu, 

còncaus 

PARAULES ESDRÚIXOLES 

Les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl.laba tònica en l´antepenúltima posició. 

Exemples: po-lí-ti-ca,  co-mè-di-a,  tóm-bo-la,  grà-ci-a 

Quan porten accent les paraules esdrúixoles? 

Sempre. Exemples: gramàtica, llicència, síl.laba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


