
1 Sons i lletres del català



• Fonema 

• unitat fonològica més petita desproveïda de significat que permet obtenir 

paraules diferents; 

• representació de l’expressió d’un so en un context de llenguatge oral.

/d/: dau — /p/: pau — /k/: cau 

• Fonologia 

• estudi de les funcions dels fonemes. 

• Fonètica

• estudi dels sons d’una llengua a partir de les diferències que hi ha a l’hora 

d’articular-los i produir-los.

[p] de plau — [b] de blau

• So

• realització pràctica dels fonemes que s’obtenen a partir d’una determinada 

intervenció dels òrgans que participen en l’aparell fònic. 

Llenguatge i comuniació

Fonètica (I) 



Llenguatge i comuniació

Sons i grafies



La producció dels sons

L’aparell fònic 

SO 

Sonor Vibració de les cordes vocals 

Sord No vibració de les cordes vocals

Vocàlic
Articulats a la cavitat bucal sense 

obstacles per a l’aire 

Consonàntic  Lloc i mode d’articulació, 
vibració de les cordes vocals

Llenguatge i comuniació



L’articulació dels sons vocàlics

Llenguatge i comuniació

• Lloc d’articulació

determinat per la posició del dors de la llengua: 

acostant-se o allunyant-se horitzontalment cap endavant 

o cap endarrere de la cavitat bucal.

• Grau d’obertura 

posició del dors de la llengua: acostant-se o allunyant-se 

verticalment del paladar.  



L’articulació dels sons consonàntics

Llenguatge i comuniació

El punt d’articulació 



L’articulació dels sons consonàntics

Llenguatge i comuniació

El mode d’articulació 



Gramàtica

Les conjugacions verbals

camin en +

lexema o 
radical 

morfema
• de persona: 3a
• de nombre: plural 
• de temps: present 
• d’aspecte: 

imperfectiu
• de mode: indicatiu   

La morfologia verbal 

Vocal temàtica: vocal pròpia de 

cada conjugació que es troba en la 

desinència de l’infinitiu i en moltes 

formes conjugades del verb: portar, 

rebre, servir.

• 1a conjugació:  -ar (caminar, 

formar...) 

• 2a conjugació: -er o –re (saber, 

témer, creure...) i –r (dir, dur, 

fer) 

• 3a conjugació: -ir (dormir, 

servir...) 

El verb



Les irregularitats verbals

Canvis ortogràfics de consonant al lexema

Alternança de vocals al lexema

• néixer, treure, jeure (i els seus derivats): naixerà, trauríem, jaient…

• collir, cosir, escopir, sortir i tossir: collirà/cuso, escopia/escup, sortirem/surten…

• poder i voler: puc, pugui, puguem, pugueu…; vull, vulgui, vulguem, vulgueu…

• eixir: ixo, ixes, ix, ixen…

• tenir (tinc, tenim, tingués…); fer (fa, fem, feu, farem, fes, facis…).

Gramàtica



Verbs amb lexema velar

Gramàtica

Verbs amb lexema acabat en diftong (-u)  

• Canvia a v: moure / movia, movent (beure, deure, escriure, ploure, viure, viure…)

• En altres verbs (seure, treure, creure, veure, jeure…) es transforma en i: caure / caigués, caient

• En altres verbs (coure, cloure, plaure, raure…), la u desapareix: riure / rient. 

Vocal eufònica a la terminació

dorm - o –> dormo ompl - o –> omplo
dorm - s –> dorms ompl - s (–> ompls) –> omples
dorm - Ø –> dorm ompl - Ø (–> ompl) –> omple

Gerundis i participis irregulars



Les irregularitats i conjugacions

Verbs de la primera conjugació

Els verbs irregulars d’aquesta conjugació són anar, que presenta diversos lexemes: aniré, 

vagi, vas…; i estar, que presenta lexema velar i es conjuga com si fos de la segona 

conjugació.

Gramàtica

Verbs de la segona conjugació

• verbs acabats en -èixer: a més del lexema pur, tenen lexema velar: coneix, conegui.

• verbs acabats en -ldre, -ndre i -ler: a més del lexema pur, presenten una versió del lexema

amb d epentètica i una altra amb arrel velar: aprenia, aprendré, aprenc.

• verbs amb lexema acabat en diftong: a més del lexema pur i el velar, tenen una altra variant

resultat de la transformació del diftong: mou, mogui, movia.

Verbs de la tercera conjugació

• La majoria de verbs són incoatius, -eix: servir, agrair…  

• Segueixen el model pur, com dormir (dormo): sortir, sentir, omplir, obrir, ajupir, cosir, tossir, 

eixir, fugir, morir, pudir, munyir, retrunyir…, i els seus compostos, com pressentir, ressentir, 

descosir (però no assentir i dissentir, que segueixen el model incoatiu: assenteixo i 

dissenteixo).

• En alguns verbs, coexisteixen les dues formes (mentir, lluir, consumir o resumir, per 

exemple), i el diccionari n’ofereix aclariments.



L’anàlisi morfosintàctica

Quins passos s’han de seguir per fer l’anàlisi

morfosintàctica?

1. Identificació de les categories gramaticals 

2. Identificació del nucli del subjecte i del nucli del 

predicat 

3. Identificació dels elements que acompanyen el nucli 

del subjecte 

4. Identificació dels complements verbals 

5. Identificació de la relació entre els complements 



Ús de la llengua
Usos i formes verbals

L’imperatiu dels verbs amb lexema velar 

Les perífrasis verbals 

Tipus Estructura

Obligació haver de + infinitiu; caldre + infinitiu

Probabilitat deure + infinitiu

Possibilitat poder + infinitiu

Ponderació i culminació arribar a + infinitiu 

Imminència anar a (en passat) + infinitiu; estar a punt de + infinitiu

Inici de l’acció començar a + infinitiu; arrencar + infinitiu

Final de l’acció acabar de + infinitiu

Durativa (reiterativa, 
repetitiva, continuativa) 

tornar a + infinitiu; estar + gerundi; anar + gerundi; continuar + gerundi; 
seguir + gerundi



Calaix de literatura 

Per on comencem? 

Ab ovo

In media res 

In extrema res 



Text 

Contextualització 

Intencionalitat de l’autor 

Punt de vista 

Funcions lingüístiques 

Contingut Resum 

Progressió temàtica 

Forma 

Nivell fonològic 

Nivell morfosintàctic 

Nivell lèxic i semàntic 

Valoració crítica 

Conclusions 

Comentari de text

Pautes per al comentari lingüístic


