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V a l e n c i à  
 

L’accentuació   gràfica 
 
  1.- Classes d’accents:  - greu ( damunt de les vocals obertes ) ( à, è, ò ). 
                                       - agut ( damunt de les vocals tancades )  ( í, ú, é, ó ).        
 

  2.- Regles d’accentuació generals: 
        En les paraules de més d’una síl.laba accentuarem les vocals tòniques: 
 

         - Agudes: porten accent si acaben en vocal, vocal + s, en, in. 
                          ( a,  e,  i,  o ,  u,  as,  es,  is,  os,  us,  en,  in ), última síl·laba tònica. 
 

                       demà, aniré, algú, pastís, entén, berlín, francés, allò, comprén. 
 

         - Planes: s’accentuen les paraules que no acaben en les terminacions anteriors (vocal, 
vocal + s, en, in), penúltima síl·laba tònica. 

                        dèbil , òxid , mèrit , conèixer , àrab , tímid , biòleg , estudiàvem.    
 

                        També s´accentuen els mots plans que acaben en diftong decreixent:  anàveu, 
donaríen, menjàreu, còncau. 

 

         - Esdrúixoles:  antepenúltima síl·laba tònica i s’accentuen sempre. 
 
  3.- Regles de l’accentuació diacrítica: 

L’accentuació també s’utilitza per a distingir homònims que tenen diferent significat. 
 
bé (adverbi, propietat) 
bóta (recipient) 
Déu (divinitat) 
dóna, dónes (verb donar) 
és (verb ésser) 
féu (perfet verb fer, va fer) 
mà ( extremitat) 
més (de quantitat) 
mòlt (participi de moldre) 
món (univers) 
móra (fruit) 
nét, néta, néts, nétes (parentiu) 
ós, óssa, óssos, ósses (animal) 
pèl (vellositat) 
què (interrogatiu, relatiu tònic) 
sé (verb saber) 
sí (afirmació) 
sóc (verb ésser) 
sòl (terra) 
són (verb ésser) 
té (verb tenir) 
ús (d’usar) 
véns, vénen (verb venir) 
vés (verb anar) 

be (ovella) 
bota (calçat, verb) 
deu (verb deure, número, font) 
dona, dones (persona) 
es (pronom) 
feu (present, imperatiu verb fer) 
ma (possessiu) 
mes (possessiu, període de l’any) 
molt (quantitatiu) 
mon (possessiu) 
mora (del Magrib) 
net, neta, nets, netes (adjectiu) 
os, ossos (de l’esquelet) 
pel (contracció) 
que (conjunció, relatiu àton) 
se (pronom) 
si (condicional) 
soc (soca) 
sol (adjectiu, astre, verb soler...) 
son (ganes de dormir, possessiu) 
te (infusió, pronom) 
us (pronom) 
vens, venen (verb vendre) 
ves (verb veure) 

 


