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Alfabet, diftongs i separació de síl·labes1

L’alfabet

L’alfabet consta de vint-i-sis lletres simples, algunes de les quals es poden modificar mitjançant l’accent 

o la dièresi (lletres modificades) o combinar per a formar els dígrafs i les lletres compostes. 

Lletra Nom Lletra Nom

a a n ene, ena

b be o o

c ce p pe

d de q cu

e e r erre, erra

f efe, efa s esse, essa

g ge t te

h hac u u

i i v ve, ve baixa

j jota w ve doble

k ca x ics, xeix

l ele, ela y i grega 

m eme, ema z zeta

Dígrafs i lletres compostes

Els dígrafs són combinacions de dues lletres que represen-

ten un so. Quan dividim una paraula en síl·labes, cal separar 

les dues lletres dels dígrafs mitjançant el guionet (cot-xe, pas-
sar), excepte cinc dígrafs que no se separen. 

Dígrafs que  
se separen

Dígrafs que no  
se separen

RR: ter-rat GU: so-gues

SS: pas-sar QU: ta-ques

TG: met-ge LL: pa-lla

TJ: plat-ja NY: ca-nya

TX: pit-xer IG: sa-fa-reig

TZ: dot-ze
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Les lletres compostes són combinacions de dues o tres consonants que representen una geminació, és 

a dir, un so consonàntic repetit. En la divisió de síl·labes, les lletres compostes se separen mitjançant el 

guionet. 

Lletres compostes

MM: gemma gem-ma

NN: innocent in-no-cent

TL: motle mot-le

TLL: rotllo rot-llo

TM: setmana set-ma-na

TN: cotna cot-na

L·L: síl·laba síl-la-ba

Els diftongs

Quan dues vocals entren en contacte, tenim un diftong o un hiat. Un 

diftong és un grup de dues vocals que es pronuncien en una mateixa 

síl·laba (rei-na). Un hiat és un grup de dues vocals en contacte que es 

pronuncien en síl·labes diferents (Síl-vi-a). 

Els diftongs poden ser decreixents o creixents. Els diftongs decreixents estan formats per una vocal 

seguida d’una semivocal (i, u).

Els diftongs creixents es produeixen quan la u va precedida de les consonants g o q i va seguida de vocal. 

Diftongs decreixents Diftongs creixents

ai des-mai au cau-re gua e-gua qua qua-tre

ei re-mei eu teu-la güe llen-gües qüe fre-qüent

ii no-vii iu riu güi lin-güis-ta qüi ter-ra-qüi

oi boi-na ou mou-re guo llen-guo-ta quo quo-ci-ent

ui cui-na uu duu

Quan la i precedeix una vocal a principi de paraula, la i funciona 

com si fora una consonant i forma síl·laba amb la vocal següent. Ex.: 

io-gurt, hiat.

Quan la i i la u es troben entre vocals, funcionen com si foren 

consonants i formen síl·laba amb la vocal següent. Ex.: ca-uen, de-
ien, bo-ia.

A diferència del castellà, paraules com farmàcia o Sílvia no conte-

nen cap diftong, de manera que s’accentuen perquè són esdrúixoles.
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En català hi ha dues classes d’accent gràfic: el tancat (´), que es col·loca sobre les vocals tancades (camí, 
comú, església, córrer), i l’obert (`), que es col·loca sobre les vocals obertes (germà, paciència, història). Per 

tant, les vocals i i u, com que són vocals tancades, sempre duen accent tancat; la vocal a, com que és una 

vocal oberta, sempre porta l’accent obert, i les vocals e i o el porten tancat si són tancades (llémena, Castelló) 

i obert si són obertes (pèrdua, això). 

En l’accentuació gràfica, cal tenir en compte les regles següents:

• S’accentuen les paraules agudes que acaben en vocal, vocal + s, en/in. 

• S’accentuen les paraules planes que no acaben en vocal, vocal + s, en/in.

• S’accentuen totes les paraules esdrúixoles. 

• Recorda que les paraules que acaben en diftong decreixent no acaben en vocal, perquè el diftong està 

format per vocal + semivocal. Per això, Andreu no porta accent gràfic, perquè no acaba en vocal, sinó 

en semivocal.

• Els monosíl·labs no s’accentuen (pa, fa, bo...), excepte un grup reduït de paraules que porten accent 

diacrític.

1 Posa l’accent gràfic en les paraules que el necessiten.

Agudes Planes Esdrúixoles

Andreu

algun

arros

Berlin

canyis

cantaran

cantaras

direm

direu

passeig

perdran

portugues

remei

renec

renou

vindreu

llençol

angel

examen

examens

fastic

homes

homens

Maria

neuroleg

novel·la

pneumoleg

parlava

parlavem

parlaveu

proleg

venia

veniem

venieu

analisi

clemencia

esglesia

farmacia

una formula

llemena

paciencia

patria

perdua

suficiencia

tombola

Almassera

Denia

Nuria

Russia

Sonia

Valencia
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2 Posa accent gràfic a les paraules que en necessiten.
anis

canter

estimat

hipotesi

sabateria

Antoni

Ramon

Venecia

Portugal

cadaver

inclemencia

feliç

manec

sintactica

Antonia

Silvia

Belgica

Puçol

bestia

encen

formatge

orgullos

tramvia

Lluis

Sonia

Grecia

Perpinya

cami

enceneu

grandios

paragraf

ullal

Maria

Alacant

Italia

Paris

camins

esglai

institut

sabater

vernis

Natalia

Castello

Peniscola

Alcoi

3 Els adverbis acabats en -ment conserven l’accent de la forma femenina a partir de la qual s’han for-
mat. Escriviu l’adverbi corresponent d’aquests adjectius.

difícil:  .....................................................................................................................................................................

ràpid:  .......................................................................................................................................................................

coetani:  ..............................................................................................................................................................

àgil:  .............................................................................................................................................................................

meravellós:  ................................................................................................................................................

assidu:  ..................................................................................................................................................................

religiós:  ..............................................................................................................................................................

anàleg:  .................................................................................................................................................................

lent:  ............................................................................................................................................................................

paral·lel:  ...........................................................................................................................................................

4 Accentua els mots de les oracions següents que ho necessiten.
 a) Li hauras de llevar les llemenes del cap perque els polls no se n’aniran espontaniament.

 b) Han fet més copies dels examens per als alumnes que havien suspes.

 c) Us contare una anecdota que vaig viure a l’academia.

 d) L’any passat ell renuncia al carrec; presenta la seua renuncia. Pero ara diu que ell ja no renuncia a res. 

 e) Abans anarem a la farmacia amb Gloria i Maria. 

 f) En el llibre de ciencies tenim informacio sobre les cel·lules, les molecules, els terratremols...

 g) Habitualment ell no fotocopia llibres, pero ahir en fotocopia un.

 h) America, Asia, Africa i Oceania són continents. 

 i) Recorrer contra la sentencia sera una perdua de temps i de diners. 

 j) Davant el feretre ens feiem companyia mutua mentre ploravem.

 k) Ho ha entes gairebe tot.

5 Accentua correctament el text següent.
Encara unes centuries més tard, en el primer segle de la nostra era, al mateix temps que la Valencia 

romana ressorgia i creixia en epoca imperial, Sagunt va coneixer tot un programa d’ampliacio i embelli-

ment amb la construccio de diversos edificis publics. Entre ells, hi hague un segon forum, una basilica, 

una curia, temples, etc. I, tambe, un teatre adaptat a l’orografia del terreny, amb les grades sobre el 

pendent d’un turo. El teatre va estar en funcionament fins al segle iv dC i va quedar abandonat amb pos-

terioritat, pero va mantenir sempre la seua configuracio basica. De la dotzena de teatres de la peninsula 

Iberica que han arribat als nostres dies, el de Sagunt ha sigut l’unic que sempre s’ha percebut com a tal 

al llarg de la historia, ja que es podia reconeixer amb molta facilitat.

J. A. MontAlbán. «El teatre romà de Saguntum: un abans i un després» 

Clapir, Joves Historiadors i Historiadores Valencians


