ESQUEMA DELS DIFTONGS
DIFTONG: quan es pronuncia en una mateixa síl·laba (cop de veu) una vocal i una semivocal (i/u).
✔ Així doncs, en les paraules «fei-na» i «du-ia» hi ha un diftong.
✔ Si es pronuncien en síl·labes diferents es tracta d’un hiat, per exemple: ca-fe-ï-na o con-du-ï-a.
DECREIXENTS (fei-na):

CREIXENTS (du-ia):

vocal+i/u

i/u+vocal en un d’aquests tres casos:

Vocal+i

Vocal+u

ai ai-re
ei fei-na
ii o-dii
oi noi
ui cui-na

au pa-lau
eu veu-re
iu riu-re
ou bou
uu duu

1. g/q + u + vocal:

2. (x) i/u+vocal

3. vocal+i/u+vocal

Teniu en compte que la u es pronuncia!

Quan la i o la u s’escriuen al
davant d’una altra vocal a inici de
mot.

Quan la i o la u es troben enmig de
dues vocals. Fan diftong amb la vocal
que les segueix:

gua a-guan-tar
güe ai-güe-ra
güi pin-güí
guo pa-rai-guot

io-gurt, iot, io-de, iu-gos-lau, hiena, web, UE-FA.

no-ia, La-ia, fe-ia, dè-iem, dú-iem,
cre-uar, be-uen, ni-ua-da, mo-uen

qua qua-li-tat
qüe de-lin-qüent
qüi a-qüi-cul-tu-ra
quo quo-ti-di-à

COMPTE!

COMPTE!

COMPTE!

COMPTE!

Si el segon element és una i o una u
amb accent o dièresi, es tracta d’un
hiat: Pa-ís, Llu-ï-sa, dis-tri-bu-ï-dor.

En cas que la consonant anterior sigui
una ce, significa que es tracta d’un hiat.
Per tant, cal distingir-los:

No fan diftong:

La combinació consonant+i+vocal
sempre és hiat:

En algun cas, el hiat no es marca per
estalvi de dièresi: dis-tri-bu-ir.

cu-o-ta (hiat)
quo-ta (diftong)

El dígraf «ix» no implica diftong,
perquè la i no es pronuncia: cai-xa.

Si la «u» fa part del dígraf «gu» o «qu»
no és diftong (guer-ra, gui-tar-ra, quefir).

i-ó, i-o-nos-fer-a,
I-EC (Institut d’Estudis Catalans),
I-ES (Institut d’Educació
Secundària).

glò-ri-a, di-a, ci-èn-ci-a
També són hiat casos com:
tè-nu-e, pro-mís-cu-a, etc.

TRIFTONG: en alguns casos trobam també la combinació d’una vocal i dues semivocals en una sola síl·laba. Es tracta d’un diftong creixent seguit d’una
semivocal (i/u). Exemples: Pa-ra-guai, guai-tar, Al-guai-re, fè-ieu, dú-ieu, cre-ueu.

