
1  En el text següent hi ha paraules en negreta, escriu-les en la columna corresponent i encercla’n  
la síl·laba tònica. 

Son pare, ell i tres homes més van fer les basses per a colar l’argila i, treballant durant 

les nits, feren els motles de fusta i finalment vingué el dia que acabaren el forn. Amb 

una brotxa, son pare pintà la data, mil nou-cents catorze, damunt la paret de la 

caseta de la ferramenta mentre sa mare plorava d’emoció mirant com eixia pel 

respirador el fum de la primera cuita. I allí, a la nova teulera, entre el romaní, les 

argelagues i la llenya de pi, la seua mare i la seua germana van resar perquè Déu 

proveïra i tot anara bé. I Déu va proveir i els va escoltar.

J. González i Caturla (2004) L’home de l’estació. Alzira: Bromera, p. 16.
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•   La síl·laba és una unitat de pronúncia, que conté com a mínim una vocal. Dins d’una paraula, la síl·laba que es 
pronuncia amb més força s’anomena tònica, les altres s’anomenen àtones. 

•   Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser monosíl·labes (una), bisíl·labes (dues), trisíl·labes (tres)  
i polisíl·labes (quatre o més).

•  Per a separar les paraules en síl·labes, cal tindre en compte els aspectes següents:

–  Separem en síl·labes diferents: les vocals que formen part de hiats, les grafies geminades, alguns dígrafs (l·l, tl, nn, 
mm, tm, tz, tj, tg) i els formants de les paraules compostes (vos-al-tres).

–  No separem en síl·labes diferents: les vocals que formen part dels diftongs i la majoria dels dígrafs (gu, ll, qu, 
ny…).

•  Els diftongs són la combinació de dues vocals en una mateixa síl·laba. El fenomen contrari són els hiats, que són 
dues vocals juntes que formen part de síl·labes diferents. Hi ha dos tipus de diftongs:

–  Creixents: gua, güe, güi, guo, qua, qüe, qüi, quo. També formen diftongs creixents la i i la u consonàntiques, 
seguides de vocals, a l’inici de síl·laba (iaio, iogurt...).

–  Decreixents: ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu. 
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2  Llig la recepta de cuina i subratlla totes les paraules que contenen dígrafs. Després classifica-les, 
separades per síl·labes, en la graella. 

Guisat de vedella

– 1/2 quilo de garreta, tallada a quadradets, 

–  400 g de garrofó, tavella desgranada  

i ferradura trossejada, 

– 500 g de creïlla a trossos, 

– 1 ceba, 

– 2 cullerades de tomaca fregida, 

– 6 dents d’all, 

– 1 dl d’oli, 

– una fulla de llorer.

En una cassola d’obra es frig la carn; quan estarà daurada, s’hi afegirà la verdura, els alls, la 

ceba i la sal, ofegant-ho a foc suau. Quan la ceba i la verdura estaran tendres, s’hi afegirà la 

tomaca i la fulla de llorer, i es recobrirà tot d’aigua. Es posa a coure i, quan la carn estarà ben 

cuita, hi posarem les creïlles i ho tastarem de sal.

www.uv.es/~baldovi/cuina/

Dígrafs que se separen
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Dígrafs que no se separen
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  Respon. Quines de les paraules del text contenen diftong?   

 

  Respon. En quins casos s’ha desfet el diftong amb un signe gràfic?  

3  Ratlla la paraula que no pertany a la sèrie.

•  carro  platges  queixa  cotxe  mitjana

•  família  pèrdua  faena  envoleu  coherent

•  cella  canya  figues  til·la  quina

•  iaio  taula  gaita  reina  miola
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4  Corregeix les paraules que no estan separades correctament.

•  com-pan-yi-a "     •  a-ssa-ssi-nat  "  

•  bo-ti-gues  "     •  ca-rrer  "  

•  vo-sal-tres  "     •  pe-l·lí-cu-la  "  

•  pré-ssec  "     •  sal-va-tja-da  "  

•  bru-ixot  "     •  es-ca-be-txar  "  

•  fai-xa  "     •  co-rret-ja  "  

•  fog-ue-ra  "     •  a-tza-va-ra  "  

•  en-llu-er-nat  "     •  bom-bol-la  "  

•  A-qui-l·lí  "     •  mor-ta-del-la  "  

•  ca-txe-ru-lo  "     •  i-l·lus-tre  "  

5  Classifica els mots següents en la graella.

Paula - tràquea - adolescència - heroi - ensaïmada - iode - aigua - sabia - piular  
diumenge - grua - rei - baobab - qüestió - aquàrium - veí - desmai - Hongria - feina - Pau  

 cuina - violí - xarampió - hermenèutica - compassió - enlairar - baieta  
 Raül - ausades - guatla - ungüent - Alícia - iot

Amb diftong Amb hiat
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6  De les paraules anteriors que contenen diftong, indica quins són diftongs creixents i quins, decreixents.

Diftong 
creixent

"  

 

Diftong 
decreixent

"  
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