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DIPTONGO (CASTELLÀ)

vocal)

A + C = ra-í-ces

DIFTONG (CATALÀ)

O + T = pa-rau-la

T + T = ciu-tat, piu-lar, bui-dar.
 Agudes acabades en diftong no

s’accentuen; fideu.

 Planes acabades en diftong si
s’accentuen; compràveu.

HIAT

O + O = ba-le-ar

T + O = ci-èn-ci-a
C + A = ca-ca-tú-a (tilde sobre la               

         vocal cerrada)

HIATO

A + A = ca-no-a, hé-ro-e…

A + C = es-táis  (tilde sobre la         
    vocalabierta)C + A = i-lu-sión

C + C = cuí-da-lo (tilde sobre la segunda
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Signes de puntuació2

Punt

Coma

 Punt i seguit: indica una pausa i es posa al final de l’oració (El Pol vindrà sol cap a casa.)

  Punt i a part: indica una pausa llarga i separa idees diferents que se situen en paràgrafs distints 
(La Marta farà el treball de medi. 
En Martí estudia a la biblioteca.)

  Vocativa: separa el nom de la persona a qui ens dirigim d’allò que li diem  
(Alba, porta’m la llibreta.)

  Enumerativa: separa els elements d’una enumeració o llista (Porto el llibre, la llibreta, 
l’estoig, el mapa i les fotocòpies.)

   Explicativa: separa un aclariment o una explicació de la resta d’elements de la frase 
(L’Enric, el meu germà, viatja molt.)

  Enllaça oracions (La Maria obre la porta, baixa del cotxe i es dirigeix a casa seva.)

Punt i coma
S’utilitza en oracions llargues que tenen moltes comes (Després d’arribar, descarregar el cotxe, instal·lar-nos 
i dinar, hem anat a fer un tomb; pel centre hem descobert una cafeteria on fan uns pastissos deliciosos.)

Dos punts

  Es fan servir per introduir allò que diu un personatge, tanquen les paraules del narrador i donen pas 
a les del personatge (La Marta, força preocupada va preguntar: –N’estàs segur?)

  Es posen abans d’una enumeració (Al mercat em compres: un lluç, dos quilos de patates, un meló  
i un pollastre tallat a quarts.)

  Es posen abans de citar el que ha dit algú textualment (El president va dir: «Sé que estem preparats 
per suportar aquesta crisi».)

Punts suspensius
Indiquen que una llista no està completa o que una oració no està acabada (Van venir l’Ona, el Lluc, la Mar, 
la Laia, l’Òscar...)

Signe d’admiració
Serveix per mostrar que a l’oració s’expressen emocions, com l’alegria, la tristesa, la sorpresa, la por...  
(Em portaràs al futbol!)
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Cometes

  Per mostrar que es reprodueix textualment el que ha dit algú, dites, refranys, etc. 
(Ja ho dic jo: «Qui no vulgui pols que no vagi a l’era!».)

  Per citar un fragment d’un llibre, el títol d’un capítol, d’un conte, d’un poema... 
(Avui llegirem un fragment de «L’Atlàntida».)

  Per assenyalar que una paraula o expressió té un doble sentit (Ara explica’m 
les «mentides pietoses».)

Guió
Introdueix la intervenció directa d’un personatge en forma de diàleg i la tanca si torna a intervenir 
el narrador. (–Fes la bossa, que marxem –va dir seriós l’Adrià.)

Guionet

  Serveix per separar les síl·labes a final de línia (síl-la-ba).

  Per escriure en lletres els numerals ordinals, entre desenes i unitats (trenta-tres) i entre unitats 
i centenes (vuit-cents).

  Serveix per separar el pronom feble del verb quan s’afegeix al darrere (dóna-li).

  En alguns mots compostos (pèl-roig, nord-americà, para-xocs).

Parèntesis
Es fan servir per fer un aclariment sobre el que s’explica en l’oració (Aquell científic (el guanyador 
del premi) es va presentar a l’auditori.)
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El plural normalment es forma afegint -s a les paraules masculines i canviant -a per -es a les femenines (peu, peus; dona, dones).

Els mots aguts que acaben en vocal tònica afegeixen -n- abans del sufix del plural (mà, mans; bé, bens; cinturó, cinturons).

Canvis ortogràfics 

en el femení

Mots invariables

Casos especials 

del masculí 

  -ca/-ques: vaca, vaques

  -ga/-gues: tortuga, tortugues

  -ça/-ces: força, forces

  -ja/-ges: revenja, revenges

  els dies de la setmana (dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres). 
Però el dissabte/els dissabtes i el diumenge/els diumenges

  mots acabats en -is o -us: llapis, cactus, pelvis, fetus...

  altres: temps, calamars, tos, pus...

  els noms acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx fan el plural en -os (país, països; lluç, lluços)

  hi ha noms que dupliquen -s- en el plural (nassos, pastissos, matalassos, embarassos, cossos...)

  els noms amb -sc, -st, -xt, -ig fan el plural en -s o -os (discs, discos; texts, textos...)
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El nom: nombre
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El nom és una paraula que serveix per anomenar persones, animals, coses, idees i sentiments.

Variacions

Gènere

Nombre

Masculí: pot anar precedit de el o un (ministre)

Singular: quan només n’hi ha un (faraó)

Plural: quan n’hi ha més d’un. S’acostuma a formar afegint -s al masculí (peus) i -es al femení (tassa, tasses)

Invariable: amb una única forma per al singular i el plural (dilluns)

Femení: pot anar precedit de la o una (princesa)
  Canvi en el sufix

  Canvi en l’article: el turista distret / la turista distreta

  -a: fill, filla

  -ona: lleó, lleona

  -ina: gall, gallina

  -essa: déu, deessa

  -driu/-triu: emperadriu, actriu

Classificació 

Comú: designa una persona, un animal o una cosa qualsevol (amic, gossa, aula)

Propi: designa una persona, un lloc o un accident geogràfic concret (Marc, Egipte, Nil)

Individual: quan només designa un individu (persona)

Col·lectiu: quan designa més d’una persona (gent)

Concret: designa una persona, un animal o una cosa real, palpable (gerro)

Abstracte: designa coses que no es poden veure ni tocar (paciència)
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El nom: gènere
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