
Normes 
d’accentuació

 Les paraules agudes 
s’accentuen quan acaben 
en alguna de les termina-
cions següents: a, e, i, o,  
u, as, es, is, os, us, en i in.
 Les paraules planes 

s’accentuen quan no aca-
ben en cap de les termina-
cions anteriors.
 Les paraules esdrúi-

xoles s’accentuen totes.

4. Classifica les paraules en agudes, planes i esdrúixoles:

àncora, carbó, llapis, ocell, música, àliga, formatge, carro, arròs, 
càntir, pastís, àvia, ciència, puré, pera

5. Posa accent quan calgui:

Agudes Planes Esdrúixoles

6. Totes les paraules que hi ha a continuació són agudes. Copia només les que han d’anar 
accentuades posant-hi l’accent corresponent:

cigro, carbasso, safra, espinacs, llardons, rovello, codony, melo, entrepa, estofat, pinyo, 
canelons, xampinyo, embotit, pernil, garro, cuixot, faisa, pao

Agudes Planes Esdrúixoles

dif cil

cam 

estoig

volca

pages

aixo

plastic

tempesta

diposit

nuvol

gracia

maquina

tombola

termometre

fabrica
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í

í

à

è

ò

à

e

ò

ú

à

à

ó

ò

à

carbó

ocell

arròs

pastís

puré

llapis

formatge

carro

càntir

pera

àncora

música

àliga

àvia

ciència

cigró, carbassó, safrà, rovelló, meló, entrepà, pinyó, xampinyó, garró, faisà, paó.

 

13.  Aplicant les normes d’accentuació, accentua les formes 
verbals que calgui:

• sortia, sorties, sortia, sortiem, sortieu, sortien

• caure, cauras, caura, caurem, caureu, cauran

• menjaria, menjaries, menjaria, menjariem, menjarieu, menjarien

• cantes, cantessis, cantes, cantessim, cantessiu, cantessin

• capiga, capigues, capiga, capiguem, capigueu, capiguen

12. Col·loca les paraules en la columna corresponent:

carbó, memòria, algú, puré, mímica, llumí, feréstega, perquè, grogós, però, cançó, església, 
llàgrima, telèfon, mòmia, revés, satèl·lit, això, ànec, arròs, urbà, difícil, música, camió, ciència

14. Diferencia els parells de paraules següents amb un accent que assenyali el canvi de la 
síl·laba tònica. Fes frases amb aquests parells de paraules.

Exemple: Si m’ajudes a caure, de segur que cauré.

angles / angles

secretaria / secretaria

esquerra / esquerra

poses / poses

veure / veure

Accent obert Accent tancat

a e oberta o oberta i u e tancada o tancada

Les paraules poden tenir 
diferents significats 
segons on recaigui la 
síl·laba tònica.
Per exemple: 
angles/anglès;
poses/posés.
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llàgrima

ànec

urbà

perquè

telèfon

satèl·lit

ciència

memòria

però

mòmia

això

arròs

mímica

llumí

difícil

algú

música

puré

feréstega

església

revés

carbó

grogós

cançó

camió

En els angles de l’habitació hi ha escrits en anglès.

La secretària arregla papers a la secretaria.

És esquerrà i seu sempre a la part esquerra de l’aula.

Si es posés a ploure, et poses l’anorac.

Ja no et veuré si tu no em vens a veure.

• sortia, sorties, sortia, sortíem, sortíeu, sortien

• cauré, cauràs, caurà, caurem, caureu, cauran

• menjaria, menjaries, menjaria, menjaríem, menjaríeu, menjarien

• cantés, cantessis, cantés, cantéssim, cantéssiu, cantessin

• càpiga, càpigues, càpiga, capiguem, capigueu, càpiguen

2. Separa les paraules d’aquesta cadena i copia-les. Fixa’t que 
totes són planes. 

3. Les paraules esdrúixoles d’aquestes frases no estan col·locades en el lloc que els 
correspon. Copia cada frase amb la paraula esdrúixola correcta.

La ciència de tallar gespa s’ha espatllat.
Vull una mòmia del conte que has escrit.
La màquina era dins un sarcòfag.
He anat al museu de la còpia.

1. Assenyala i copia les paraules agudes d’aquest grup:

matí, pantalons, pèsols, puré, mató, cafè, retall, germà, camió, 
jardí, àlbum, sabata, túnel, comèdia, bèsties, núvol, algú, ocell, 
avió, sípies, màquines

Activitats

  pèsolsmaletaàlbumcasasatèl·littulipatúnelnúvolplàstic

Classificació de les 
paraules segons la 
posició de la síl·laba 
tònica

 En les paraules agudes 
la síl·laba tònica és 
l’última.
Per exemple: ur-bà, 
llu-mí, sal-ta-ré.
 En les paraules planes 

la síl·laba tònica és la 
penúltima.
Per exemple: à-nec, 
nú-vol, di-fí-cil.
 En les paraules 

esdrúixoles la síl·laba 
tònica és l’antepenúltima.
Per exemple: mí-mi-ca, 
llà-gri-ma, mò-mi-a.
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Matí, pantalons, puré, mató, cafè, retall, germà, camió, jardí, algú, 

ocell, avió.

pèsols - maleta - àlbum - casa - satèl·lit - tulipa - túnel - núvol - plàstic

La màquina de tallar gespa s’ha espatllat.

Vull una còpia del conte que has escrit.

La mòmia era dins un sarcòfag.

He anat al museu de la ciència.

10. En aquest text hi falten els accents. Copia’l posant els accents allà on calgui:

Vam agafar el cami, pero es va posar a ploure. Vam treure un plastic per no mullar-nos, pero 
es feia dificil tapar-nos del tot i ens vam acostar a una casa de pages buscant proteccio. 
Algu ens va veure des del balco i va obrir la porta de casa seva. Contents li vam donar les 
gracies per la seva atencio.

11. Classifica les paraules següents segons que portin accent 
obert o tancat:

ànec, núvol, camió, cinquè, feréstega, sarró, tomàquet, memòria, 
algú, país, néixer, perquè, però, grogós, urbà, mànega

Accent obert Accent tancat

Tipus d’accent 
gràfic

Hi ha dos tipus d’accents: 
 L’accent obert o greu (`), 

que es posa sobre la a 
(gràcia, italià), la e oberta 
(satèl·lit, cafè) i la o oberta 
(arròs, còsmic).
 L’accent tancat o agut 

que es posa sobre la i 
(camí, baratíssim), la u 
(núvol, algú), la e tancada 
(església, també) i la o 
tancada (torró, córrer).

Les vocals e i o, com heu 
vist, poden dur els dos 
tipus d’accent, segons 
si la vocal tònica que cal 
accentuar és oberta o 
tancada.
Per exemple: pèl, pèsol, 
anglès, això, còpia, colò-
nia; o bé, més, rebé, faré, 
meló, fórmula, cançó.

(´),
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Vam agafar el camí, però es va posar a ploure. Vam treure un plàstic per no mullar-nos, 

però es feia difícil tapar-nos del tot i ens vam acostar a una casa de pagès buscant 

protecció. Algú ens va veure des del balcó i va obrir la porta de casa seva. Contents li vam 

donar les gràcies per la seva atenció.

ànec

cinquè

tomàquet

memòria

perquè

però

urbà

mànega

núvol

camió

feréstega

sarró

algú

país

néixer

grogós

  Observa i respon:

a) balcó, cargol, camí, espès
b) dipòsit, xocolata, pèsol, múscul
c) llàgrima, màquina, número, còpia
      
• Quina és la síl·laba tònica de les paraules de cada grup: l’última, la penúltima 
o l’antepenúltima?

a)

b) 

c) 

• Totes les paraules dels grups anteriors duen accent gràfic? Assenyala la resposta 
correcta en cada cas:

a)    SÍ         NO

b)    SÍ         NO

c)    SÍ         NO

  Observa i respon:

a) dipòsit, llàgrima, pèsol 
b) camí, balcó, múscul  

• Com és l’accent de les paraules d’aquests dos grups: obert o tancat?

a)

b)

Unitat 1  L’accentuació

Observació

1
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L’última.

La penúltima.

L’antepenúltima.

Obert.

Tancat.

NO

NO

SÍ

7. Totes les paraules que hi ha a continuació són planes. Copia només les que han d’anar 
accentuades posant-hi l’accent corresponent:

atic, retol, plaça, optic, mobil, pista, cabina, helicopter, cartera, maleta, diposit, embol, 
cotxe, estarter, mapa, rodes, pneumatic, llanta, claxon, botzina, gasolina, camping

8. Totes les paraules que hi ha a continuació són esdrúixoles. Copia-les amb l’accent 
corresponent:

arbitre, nautica, memoria, paciencia, pel·licula, mimica, musica, harmonica, publica, 
manega, copia, bruixola, tombola, bestia, llagrima, matricula, especie, practica

9. En cada frase de les que hi ha a continuació hi falten dos accents. Copia-les i posa els 
accents on correspongui:

Tinc un boligraf de plastic.
Cada mati faig gimnastica.
El meu vei ha posat geranis al balco.
La fabrica encen les calderes cada dia.
A la tombola em va tocar una bestia de roba.
El music toca el violi.
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àtic, rètol, òptic, mòbil, helicòpter, dipòsit, èmbol, estàrter, pneumàtic, clàxon, càmping.

àrbitre, nàutica, memòria, paciència, pel·lícula, mímica, música, harmònica, pública, 

mànega, còpia, brúixola, tómbola, bèstia, llàgrima, matrícula, espècie, pràctica.

Tinc un bolígraf de plàstic.

Cada matí faig gimnàstica.

El meu veí ha posat geranis al balcó.

La fàbrica encén les calderes cada dia.

A la tómbola em va tocar una bèstia de roba.

El músic toca el violí.
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Avaluació

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correc-
tament en la columna de la dreta.

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament 

Classificació 
de les 
paraules 
segons la 
posició de 
la síl·laba 
tònica
Activitats 
1, 2, 3 i 4

Normes 
d’accentuació
Activitats 
5, 6, 7, 8, 9 i 10

Tipus d’accent 
gràfic
Activitats 
11, 12, 13 i 14
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3. Quan les paraules surten d’aquesta màquina es classifiquen segons que 
tinguin l’accent obert o l’accent tancat. Posa-la en funcionament.

4. Uneix les paraules planes:

carro

carbó

càntir

termòmetre

això

àncora

gàbia

pagès                                                        

encén

córrer

còpia

núvol

camí                                                                               

sandàlies

Accent obert

Accent tancat

dipòsit

camí

estoig

màquina
volcà

difícil

núvol

llapis

fàbrica

gràcia

pagès

formatge

música
plàstic

tempesta

pera
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gàbia, pagès, còpia, sandàlies

encén, córrer, núvol, camí

Activitats d’ampliació

1. En cada una de les frases següents hi falten tres accents. Posa’ls on correspongui:

Rentare el got de plastic amb sabo.

L’urba no deixa que el camio trepitgi la gespa del jardi.

Si viatges pel mon, aprendras angles i frances.

L’avia es pren el cafe amb un pastis de maduixa.

Si fas memoria, recordaras la lliço.
  

2. Pensa paraules i omple el quadre següent:

3. Copia aquest diàleg afegint-hi les vocals que hi falten amb els accents que calgui per tal 
que es pugui llegir sense dificultats:

Hl, Mrc! Dm nr l cnm mb n Mrt. Vldrs vnr?

Grcs, pr n pdr; h d’nr a fr gmnstc.

Dncs j t trcr pr qdr pr a l’xcrs d dmng.

Fntstc! Tnc l mtxll prprd. Fns avt!

Paraules agudes
  amb accent          sense accent

Paraules planes
  amb accent           sense accent

Paraules esdrúixoles
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carbó

matí

espès

filet

pelut

meitat

càstig

mànec

rígid

espelma

arbre

pausa

endívia

farmàcia

píndola

−Hola, Marc! Demà aniré al cinema amb en Martí. Voldràs venir?

−Gràcies, però no podré; he d’anar a fer gimnàstica.

−Doncs ja et trucaré per quedar per a l’excursió de diumenge.

−Fantàstic! Tinc la motxilla preparada. Fins aviat!

Rentaré el got de plàstic amb sabó.

L’urbà no deixa que el camió trepitgi la gespa del jardí.

Si viatges pel món, aprendràs anglès i francès.

L’àvia es pren el cafè amb un pastís de maduixa.

Si fas memòria, recordaràs la lliçó.

 
Jocs

1. Completa un quadre com aquest amb el mínim de temps possible. Fixa’t en 
l’exemple.

2. Combina algunes d’aquestes síl·labes i et sortiran noms d’animals. Classifica’ls 
en dues columnes i posa els accents allà on calgui:

A NE HI CA PO TAM GA PO MOS ES CA 
QUI ROL GAR BRIT PIN BA LI O VOL RI CER
GÜI E O FANT LLE LE TI GOL TAU CAR  FAL 
BUR LLO RO FA BA RA GRE POL TOR PO NEC

Paraules agudes Paraules planes

Paraula aguda

animal

planta

arbre

menjar

ciutat

verdura

fruita

peix

ocell

objecte

Paraula plana Paraula esdrúixola

vaca
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esquirol

blat

arròs

avet

Mataró

espinacs

albercoc

salmó

gafarró

despertador

cactus

pollastre

alzina

Barcelona

bledes

poma

sardina

oreneta

rellotge

tórtora

alfàbrega

albergínia

magnòlia

València

endívia

síndria

sípia

àliga

màquina

elefant

esquirol

voltor

cargol

lloro

hipopòtam

mosca

ànec

Preparació del dictat

• Assenyala les paraules 
accentuades i classifica-les:

3.

Preparació del dictat

• Assenyala les paraules agudes 
d’aquest text que porten accent. 
Després classifica, segons la ter-
minació, un mínim de 20 paraules 
agudes accentuades que trobis en 
els quatre textos.

4.

Paraules agudes amb accent: 

Paraules planes: 

Paraules esdrúixoles: 

a, e, i, o, u: 

as, es, is, os, us: 

en, in: 

La mestra va fer anys la setmana passada 
i tots la vam felicitar. Jo li vaig dur una rosa del 
meu jardí. Algú altre li va dur un gerro. També 
li vàrem regalar dibuixos fets per nosaltres 
i ella en va fer una exposició a l’escola; ara diu 
que se'ls enganxarà en un àlbum. A la tarda, 
entre tots, vam representar una comèdia on els 
personatges eren bèsties. Ens ho vam passar 
molt rebé i ens vam fer un tip de riure.

A través del telescopi veig un satèl·lit que es 
mou per l’espai; segueix un camí. Ara passa 
prop d’Orió. Allà dalt no es troba amb cap 
túnel ni cap entrebanc. Tot i això, un núvol el 
tapa i el deixo de veure. Després torno a mirar 
el cel amb el telescopi per si el puc tornar a 
veure, però el que veig és un llum que s’encén 
i s’apaga: és un avió que aterrarà a l’aeroport 
que hi ha prop d’aquí.
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       jardí, algú, també, exposició, enganxarà, rebé.

       vàrem, àlbum.

   comèdia, bèsties.

         matí, camí, haurà, farà, mató, lleparé, traurà, germà, acompanyaré, però,

acabaré, jugaré, demanaré, construcció, camió, jardí, algú, també, exposició,  
enganxarà, rebé, Orió, allà, això, però, avió, aterrarà, aquí.

      espès, després, través.

           s’encén.

La mestra va fer anys la setmana passada 
i tots la vam felicitar. Jo li vaig dur una rosa del 
meu jardí. Algú altre li va dur un gerro. També 
li vàrem regalar dibuixos fets per nosaltres 
i ella en va fer una exposició a l’escola; ara diu 
que se'ls enganxarà en un àlbum. A la tarda, 
entre tots, vam representar una comèdia on els 
personatges eren bèsties. Ens ho vam passar 
molt rebé i ens vam fer un tip de riure.

A través del telescopi veig un satèl·lit que es 
mou per l’espai; segueix un camí. Ara passa 
prop d’Orió. Allà dalt no es troba amb cap 
túnel ni cap entrebanc. Tot i això, un núvol el 
tapa i el deixo de veure. Després torno a mirar 
el cel amb el telescopi per si el puc tornar a 
veure, però el que veig és un llum que s’encén 
i s’apaga: és un avió que aterrarà a l’aeroport 
que hi ha prop d’aquí.
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Paraules agudes Paraules planes Paraules esdrúixoles

Dictats

Aquest dissabte al matí he acompanyat la 
meva àvia al mercat. Pel camí m’ha explicat 
què hi haurà per dinar. Farà una crema de 
pèsols, sípia a la planxa i mató amb mel. 
Mmmm, me’n lleparé els dits! Després, l’àvia 
s’ha aturat a prendre una orxata i a mi m’ha 
deixat prendre un batut de xocolata ben 
espès.

Preparació del dictat

• Classifica les paraules desta-
cades del text en agudes, planes 
i esdrúixoles:

1.

Preparació del dictat

• Assenyala les paraules agudes 
del text i classifica-les en dos grups:

Paraules agudes amb accent: 

Paraules agudes sense accent: 

2.

La mare traurà el meu germà a passejar pel 
parc i jo els acompanyaré. Però abans de sortir 
acabaré els deures. Jugaré una estona pel 
parc i després, de camí de tornada, demanaré 
a la meva mare de passar prop de la construc-
ció que hi ha al carrer de sota, on es veuen tot 
de màquines, una grua i un camió.
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matí

mató

lleparé

batut

crema

pèsols

planxa

àvia

sípia

       traurà, germà, acompanyaré, però, acabaré, jugaré, 

després, camí, demanaré, construcció, camió.

         passejar, parc, abans, sortir, passar, carrer.

La mare traurà el meu germà a passejar pel 
parc i jo els acompanyaré. Però abans de sortir 
acabaré els deures. Jugaré una estona pel 
parc i després, de camí de tornada, demanaré 
a la meva mare de passar prop de la construc-
ció que hi ha al carrer de sota, on es veuen tot 
de màquines, una grua i un camió.




