
CONTACTES VOCÀLICS  

Diftong : dues vocals pronunciades en un cop de veu, per tant, es troben en la mateixa 

síl·laba. Cal que hi hagi una i o una u. 

Tipus 

- diftongs creixents 

i/u + vocal (en els següents casos) 

qua, qüe, qüi, quo: quatre, qüestió, ubiqüi tat, quo ta 

gua, güe, güi, guo: guant, aigües, pingüí, aiguo ta 

i + vocal (inici de paraula): iogurt, iode, hiena, ioga 

i, u  entre vocals: noia, deia, veuen 

- diftongs decreixents 

vocal + i/u 

ai, ei, ii, oi, ui : aire, rei, boi ra, cuina 

au, eu, iu, ou, uu : pau, peu, ciu tat, coure, duu  

Triftong : combinació d’un diftong creixent i un de decreixent, és a dir, 

dèbil+forta+dèbil (creieu, Paraguai , estudieu). 

[vocals fortes: a,e,o // vocals dèbils: i,u] 

 

Hiat : dues vocals pronunciades en síl·labes diferents. 

- no hi ha una i o una u, necessàries per formar diftongs: te-a-tre, re-al 

- consonant + i + a/e/o: di-es, Ma-ri-a, re-li-gi-ó 

- consonant + u + a/e/o: cu-a, du-es 

 

ACCENTUACIÓ 

norma general 
AGUDES  
(síl·laba tònica: última) 

vocal, vocal + s 
-en, -in 

matí, cafè, Berlín, 
entén 

PLANES 
(síl·laba tònica: penúltima) 

les que no acaben amb 
la terminació anterior 

sòlid, tèxtil, exèrcit, 
dèbil 

ESDRÚIXOLES 
(síl·laba tònica: antepenúltima) 

totes sèrie, ciència, àmplia 

 

accent diacrític: diferencia paraules que s’escriuen igual, però que tenen significats 

diferents (bé/be, és/es, mà/ma, véns/vens...) 



DIÈRESI 

Exclusivament sobre la i i la u amb les funcions següents: 

• indicar que la u dels grups gue , gui , que , qui , no és muda: ambigüitat; aqüeducte. 

• indicar que la i i la u no formen diftong amb la vocal anterior: fluïdesa, raïm, Seül. 

• indicar que la i no forma diftong amb la vocal anterior ni va a la vocal posterior: 

agraïa, beneïen, reduïes, traduïen. 

No porten dièresi : 

• mots que han de dur accent: agraïen/agraíem, Lluïsa/Lluís, països/país. 

• sufixos -isme , -ista : arcaisme,  altruista. Excepcions: lluïsme i proïsme sí que porten 

dièresi, perquè la terminació -isme  no és, en aquests casos, un sufix. 

• infinitius, gerundis, futurs i condicionals dels verbs acabats en vocal + ir : agrair, 

agraint, agrairé, agrairia; lluir, lluint, lluiré, lluiria. 

• prefixos següents: al·lo-, anti-, auto-, bi-, co-, contra-, gastro-, intra-, macro-, micro-, 

neo-, poli-, primo-, quasi-, radio-, re-, semi-, tele-, termo-. Excepcions: reüll i les 

formes del verb reeixir. 

 
APOSTROFACIÓ 
 

S’apostrofen: articles EL/LA/EN/NA i preposició DE + vocal/ HAC 
excepcions :  
• LA/NA+I/U/HI/HU àtones (la història) 
• I/U/HI/HU+vocal (la UEFA) 
• la host, la una, la ira, la Haia 
• noms de les lletres (la i) 

 NO SÍ  
article personal   el, la, de l’organització 
essa líquida 
essa inicial+consonant 

la, de el la SGAE,  l’Sporting 
de Spielberg  

cometes   el, la, de  d'’El árbol de la vida’ 
símbols el, la, de  el H2O 
abreviatures  el, la, de novel·la d’I. Fleming 
hac aspirada el, la, de  el hippy, de Harlem 
hac muda  el, la, de l’hivern 
topònims no 
catalanitzats  
amb article incorporat 

 de d’El Bierzo 

empreses amb article  de d’El Corte Inglés 
cursiva  el, la, de l’‘Avui’ 
xifres el, la, de+xifra 

amb 
consonant 

el, la, de+xifra amb vocal 
inicial 

l’11, l’XI 
el 2 



combinació: davant del verb (tan a la dreta com sig ui possible) 
la+i/u/hi/hu em, et, es, el, la, en + verb 

començat amb vocal o hac 
la identifica, l’ajuda 
n’agafarà 

 dues vocals en contacte 
(una se suprimeix) 

se’n va 

 si verb comença per vocal, 
2n pronom s’apostrofa amb 
verb 

se n’anirà 

darrere del verb (no es pot posar més d’un apòstrof ) 
 vocal final (que no és u) + 

em, et, el, ens, els, en 
dóna’m 
agafa’l 

pronoms febles 

construccions 
te-la, nos-en, 
li-ho, nos-el, 
la-hi, los-la 

 compra-te-la 
recordar-nos-en 
busca-li-ho 
comprar-nos-el 

pronúncia 
sil·làbica 
paraula 

segons les regles generals l’IVA 
la UNESCO 
l’ACNUR 

vocal inicial, segons regles generals la UGT, l’IPC 
cons. inicial 
(amb so 
consonàntic 
inicial) 

 el DNI, la BBC 
lletrejada 
lletra per 
lletra 

cons. inicial 
(amb so 
vocàlic): la,de 

consonant inicial (amb so 
vocàlic): el 

la NBA, la N-II 
el DNI 
l’FMI 

sigles i 
acrònims 

combinada igual que la pronúncia lletrejada la MPOC [ema-poc] 
 
 
Corregeix les frases següents: 
 
1. La delinquencia baixa a Catalunya pero els assalts violents a domicili pugen més 

del 6%. 
 
2. El 29,5% dels ciutadans de l`area metropolitana de Barcelona te dificultats 

economiques. 
 
3. La Diputacio de Barcelona i el Institut d`Estudis Catalans han col·laborat en la 

elaboracio del informe sobre condicions de vida i habits de la poblacio de 
Catalunya durant l`any 2011. 

 
4. Experts en politiques de desenvolupament alerten que no cal fixar-se en Etiopia 

per parlar de la fam. ‘Justicia Alimentaria. Sembrant esperança’, impulsada per 
l’FAO, és l’exposició de CaixaForum que reflexiona sobre aquestes questions. 

 
5. Rafael Ribó ha sol·licitat a la Generalitat que suspengui de manera preventiva l`us 

de pilotes de goma fins que el Parlament rebi l'informe del govern i es pronuncii 
sobre aquesta questio. 

 
6. El 90% dels taxistes de Catalunya secunda l’aturada, segons l´UGT i el STAC 

(Sindicat del Taxi de Catalunya). 
 
7. Alicia Sanchez-Camacho assegura que Rajoy si que compareixerà per les 

acusacions de corrupció al PP. 
 
8. El raim de l’ira, aquesta nit a la vostra televisio local. 



 
9. L’inauguració del Molino va ser tot un espectacle! 
 
10. Carles Rossinyol esta preocupat perque Manuel Bustos continui governant a 

l'ombra. 
 
11. El PSC s’oposa a l’ILP que vol designar els toros be d’interes cultural. 
 
12. El judici dels trens del 11-S, vist per a sentència. 
 
13. El tram de la L5 entre Diagonal i Collblanc està tallat per obres de millora. 
 
14. Detingut un motorista que conduia a 200 km/h a la N-240 a l’altura de Tarragona. 
 
15. La darrera Super Bowl, la final de l’NFL (Lliga Nacional de Futbol Americà) va ser 

la mes vista de l’historia per la comunitat de parla hispana dels EUA. 
 
16. “Sen ha anat tot en orris”, ha declarat el portaveu dels afectats pels incendis del 

Emporda. 
 
17. El 70% dels espanyols viuen sotmesos a impactes acustics superiors als 70 

decibels, una xifra poc recomanada per la OMS. 
 
18. Membres de la PAH han estat expulsats del Congrés per cridar "Si que es pot". 
 
19. El jugador del Fiatc Joventut encara no ha aconseguit deslliurarse de l`obligacio de 

formar part de una mesa electoral, mentre que el fisioterapeuta si que ha 
aconseguit deslliurarsen. 

 
20. El Papa renuncia pel be de l`Esglesia i demana que els fidels continuin resant. 
 
21. Els directius de l´Scala de Mila sabaixen el sou en un gest simbolic. 
 
22. Del total d’acords, 162 no incorporen clausula de revisio per garantia salarial 

mentre que 155 si que l’inclouen. 
 
23. El nou candidat vol trencar l’imatge conservadora i continuïsta. 
 
24. La nova editorial sestrena amb novel·les de A. Nin, de I. Falcones i de H. Miller. 

[Andreu, Ildefonso, Henry] 
 
25. L´Ajuntament estudia que fer amb l´edifici, si museitzarlo o be reconstruirlo. 
 
26. Es una exposicio per no perdresela i mirarsela amb tranquil·litat! 
 
27. Tancat l`aeroport de Girona despres de trobarshi un paquet sospitos. 
 
28. El Banc Central Irlandes ha encunyat una col·leccio limitada de monedes d´euro 

per commemorar el 90e aniversari de la mort del lider independentista de la IRA. 
 
29. L´alcalde es considera innocent dels carrecs dels quals sel ha acusat. 
 
30. Arran de la crisi molts joves han marxat a l`estranger a fer de au-pair. 
 
 


