
Ola! Son o 
acento



A SÍLABA

Unha sílaba está 
formada por unha ou
varias letras que se 
pronuncian nun só
golpe de voz.

Por exemplo:
co-che or-de-na-dor
1    2        1   2   3    4

Sílaba sílabas



MONOSÍLABAS, unha soa sílaba. 
Ex.: sol, ti, ves…

1     1    1

BISÍLABAS, dúas sílabas. 
Ex.: nun-ca, lon-xe, cor-tar…

1      2    1     2    1     2

TRISÍLABAS, tres sílabas.
Ex.: lám-pa-da, trans-por-te,…

1      2    3        1      2    3

POLISÍLABAS, máis de tres sílabas. 
Ex.: bo-lí-gra-fo, ca-mi-se-ta…

1   2   3   4    1   2   3   4

NÚMEROS 
DE 

SÍLABAS



A 
SÍLABA
TÓNICA

A sílaba con maior
intensidade de voz. A
sílaba onde recae maior
enerxía chámase sílaba 
tónica; 

as restantes chámanse
sílabas átonas.

ca – mi- sa
Átona – tónica- átona

A 
SÍLABA
TÓNICA



VOGAIS ABERTAS

A E O



VOGAIS FECHADAS

E
i u



SON 
ÁTONA

SON 
ÁTONA

Forza na última sílaba
Tíldanse se rematan en –n, -s ou vogal

ÚLTIMA

AGUDA

CA MI ÑAR

EU SON A 
SÍLABA 
TÓNICA



Forza na penúltima sílaba
Tíldanse se NO   ematan en –n, -s ou vogal

PENÚLTIMA

GRAVE

POR TILTÁ

SON 
ÁTONA

EU SON A 
SÍLABA 
TÓNICA

SON 
ÁTONA



ANTEPENÚLTIMA

ESDRÚXULA

Levan a forza na antepenúltima sílaba

Tíldanse sempre

MÉ DI CO

SON 
ÁTONA

SON 
ÁTONA

EU SON A 
SÍLABA 
TÓNICA



SON 
ÁTONA

EU SON A 
SÍLABA 
TÓNICA

SON 
ÁTONA

SON 
ÁTONA

SOBREESDRÚXULA

ANTERIOR Á ANTEPENÚLTIMA

SOBREESCRÚXULAS

Sempre levan tilde

CÓ ME TE LO



ÚltimaPenúltimaAntepenúltima
Anterior á
antepenúltima

AgudasGravesEsdrúxulasSobresdrúxulas

Sempre se 

tildan

Tíldanse

cando

rematan en

“N”, “S” ou

vogal.

Tíldanse

cando

rematan en

calqueira

consoante,

menos “N”

o “S”

Sempre se 

tildan



NAS LETRAS 
MAIÚSCULAS E NOS 
NOMES PROPIOS
TAMÉN SE PON TIL 
CANDO AS REGLAS O 
ESIXEN.

África SECRETARÍA

ATENCIÓN!



- As vogais abertas son imáns (a, e, o)
- As vogais fechadas son chapas (i, u)

Os imáns se repelen entre sí e sempre
forman hiatos, pero atraen ás chapas e con 

elas forman ditongos.

As dúas vogais fechadas, están unidas por 
un corazón, quérense, e cando se unen 

forman ditongos.

Pero existe o raio destructor e desfai os 
ditongos, pero só se cae a forza nos imáns, 

é o tilde.

O raio destructor só afecta ós imáns, non 
ten efecto sobre as chapas.



Triptongo: se a palabra 
debe levar tilde, colócase

sobre a vogal aberta.

iUÁIs acaricIÉIs

Hiato: se está formado por 
vogal

aberta+vogal fechada, ou
viceversa, ponse

til sempre sobre a vogal
fechada.

prOHÍbes estarÍAs

TRIPTONGOS



Como regra xeral, os 
monosílabos non levan 

tilde.

Sen embargo, algúns
poseen dous

significados diferentes. 
Para distinguilos, se usa 

a tilde diacrítica.

ACENTUACIÓN 
DE 

MONOSÍLABOS



a (artigo; pron. átono; preposición)   á (a + a 
artigo; das aves)
besta (animal) bésta (arma 
antiga)

bola (peza de pan) bóla (esfera, pelota)

ca (conxunción) cá (conxunción
ca + artigo a)
cha (che + a) chá (plana)

co (con + o) có (conxunción
ca + o)

compre (de comprar) cómpre (de 
cumprir)

da (de + a) dá (de dar)

e (conxunción) é (de ser)

fora (de ser ou de ir) fóra (adverbio)

ma (me + a) má (mala)

ETC…

ACENTO 
DIACRÍTOCO



En galego todos os 
determinantes, adverbios 
e pronomes interrogativos 
ou exclamativos: que, 
quen, cando, onde, como, 
non levan tilde.

¿Cando víchedes a Sara 
por última vez? 
Pregúntome que aspecto 
terá o meu antigo profesor 
de lingua.

INTERROGATIVOS
EXCLAMATIVOS




