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o El català és una llengua romànica (derivada del llatí) 

 

 

 

 

 

o Al voltant de [around]  

   10 milions de persones parlen català. 

o El catala es parla a QUATRE paisos: 

       Espanya, França, Andorra, Itàlia 

       I a TRES comunitats autònomes: 

       Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears 
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o El català te dos dialectes 
principals,  

l’occidental (parlat a l’oest) i 
l‘oriental (parlat a l’est) 

o La principal diferència és la  

    la neutralització de  

    la a i e àtona a [ə]  

    i de la o àtona a [u ]  
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REPÀS: PRONUNCIACIÓ 
VOCALS:  

E, O poden ser obertes o tancades 

A, E, O són neutres en posició àtona [unstressed] 

o [i] camí, família, illa, unir, raïm 

o [e] bé, carrer, febre, Figueres 

o [ɛ] èxit, hivern, mel, Vallès 

o [a] aglà, Alacant, casa, mà 

o [ɔ] dona, repòs, ressò, soca 

o [o] camió, cançó, poma, senyor 

o [u] núvol, puça, ungla, xampú 
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REPÀS: PRONUNCIACIÓ 

DIFTONGS: 
 

CREIXENTS [raising] 

(after g- and q-) 

 

o [ua] quatre 

o [üe] qüestió 

o [üi] pingüí 

o [uo] quotidià 

 

 

 

 

 

 

 

  DECREIXENTS [falling] 

 

o [ai] aigua 

o [ei] feina 

o [oi] boira 

o [ui] cuina 

o [au] palau 

o [eu] peu 

o [iu] ciutat 

o [ou] moure 

o [uu] duu 
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[c] [+e, +i >> s] [+a, +o, +u >> k] cel, farmàcia (coca, cua) 

[ç] [“ce trencada”] [s] plaça, feliç, feliços 

[g] [+e, +i >>ʒ Eng. “John”, “major”] [+a, +o, +u >>g]  

gel, Girona (gat, got, gust) 

[j] [ʒ] Eng. “John”, “major”] Joan, Jordi, viatjar 

[r] [final de paraula >> Ø]  fer, clar, aclarir 

[t] [l+t>> Ø]  molt, alt 

[z] [s] zero, dotze 
                                      

6 



 

[ig] [tʃ] [match, Mitch, it itches] [i drops], maig, mig  

[l.l] [name: “ele geminada”] [l]  cel.la, col.laborar, paral.lel,  

[ix] [ʃ] [i drops] caixa, peix 

[ny] [ɲ] [Spanish ñ] Catalunya, Espanya, any 

[tx] [tʃ] [match, Mitch, it itches]  txec, cotxe, despatx 

  

[El reste igual a l’espanyol] 
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CiU i ERC pacten celebrar les eleccions  

el 27 de setembre 

Es presentaran per separat i amb un full de ruta  

comú cap a la independència 

 

Després de setmanes d'estira-i-arronsa i dures declaracions a banda i banda, 
CiU i ERC van arribar ahir un acord que enforteix el procés i que, en paraules 
d'Artur Mas, el conduirà fins a la “victòria”. El punt nuclear d'aquest pacte és 
la convocatòria electoral pel 27 de setembre d'enguany, en què se celebrarà 
la “consulta definitiva” que ha de portar Catalunya cap a la independència. 
Els dos partits, amb el suport de les entitats civils, van acordar que hi 
concorreran per separat, i sense cap imposició sobre els independents, i amb 
un full de ruta comú que acabaran de tancar en les pròximes setmanes i que 
volen fer extensible a altres formacions com ara la CUP. 
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1) Començem Unitat 6 Veus 1  

2) Deures [Homework]: Exercicis 1, 2, 4, 5 Unitat 6 
Llibre d’Exercicis i Gramàtica 
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