
 

Copia cada grup de paraules al costat de cada regla que exemplifiquen. Separa les síl·labes 

dels exemples: 

 

 

Regles Exemples 

1. No es poden separar els diftongs  

a) quota, aiguader, freqüent, terapèutic 

2. No partirem alguns dígrafs  

d) enganyar, rebuig, maqueta, guitarra 

 

3. S’han de separar els prefixos. b) desanimar, cooficial, reutilitzar, nosaltres 

 

4. Sí que poden separar-se les vocals que formen hiat c) formació, reüll, conscient, avaria 

 

 

Completa la casella central amb un diftong: 

 

 R    B    T    N  

P EI XERA ALM OI NA CAPT AI RE T EU LADÍ 

 NA   RA   LANDÉS   LA  

 

 S    V   

T AU LA SOMR IU RE 

 NA   RE  

 

Completa aquestes paraules amb els diftongs que calga: 

 

qUAalitat aqUAarel·la lingÜIsta ungÜEent paraigUA aigÜEs qÜEestionari 

qUOta aqÜÍfer aqUAri pingÜÍ qUAranta qUAntitat aqÜEducte 

 

Separa les síl·labes d’aquestes paraules i, en cas d’haver-hi dues vocals juntes, digues si 

formen DIFTONG, HIAT o DÍGRAF: 

 

aquàrium 

a-quà-ri-um 

ua (diftong) 

iu (hiat) 

vosaltres vos-al-tres 

canyamel ca-nya-mel 

dotzena dot-ze-na 

contraindicació 

con-tra-in-di-ca-ci-ó 

ai (hiat) 

ió (hiat) 

 

 

 

 



fletxa 
flet-xa 

tx (dígraf) 
paella 

pa-e-lla 

ae (hiat) 

ll (dígraf) 

mareig 
ma-reig 

ig (dígraf) 
raqueta 

ra-que-ta 

qu (dígraf) 

atles 
at-les 

(dígraf geminat) 
setmana 

set-ma-na 

tm (dígraf geminat) 

formatge 
for-mat-ge 

tg (dígraf) 
viatjàveu 

vi-at-jà-veu 

ia (hiat) 

tj (dígraf) 

eu (diftong) 

canya 
ca-nya  

ny (dígraf) 
coexistir 

co-e-xis-tir 

oe (hiat) 

 

 

Escriu el número de síl·labes que té cada mot: 

 

criatura= 4   aigua= 2   buidar= 2 

campionat= 4   beure= 2   bústia= 3 

carxofa= 3   biblioteca= 5   viatge= 3 

creure= 2   colònia= 4   estudiant= 4 

cristià= 3   enlaire= 3   aviat= 3 

guardiola= 4   europeu= 3   guant= 1 

llenyater= 3   juliol= 3   italià= 4 

nerviós= 3   paraula= 3   paracaigudes= 5 

pàtria= 3   pingüí= 2   quantitat= 3 

restaurant= 3   quiosc= 2   societat= 4 

 

 

Subratlla, dels mots següents, els que tinguen diftongs i encercla’l: 

 

 

flauta, forquilla, fruita, funció, gàbia, gairebé, geografia, feina, greu, grua, guineu, història, 

indústria, jersei, llengua. 

 


