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SISTEMA CONSONÀNTIC. CONTACTES CONSONÀNTICS I ALTRES (simplificat )          

Batxillerat 

CANVIS EN LA SONORITAT 

 

 

ENSORDIMENT 

Oclusiu  

o 

Fricatiu (o africat) 

• Posició final 

• + consonant sorda 

càrreg [k] 

fred, solitud [t] 

nàufrag [k] 

absent, dissabte [p] 

adquirir [t] 

                                                                                   SONORITZACIÓ 

Fricatiu (o africat) • + vocal les ales [z] 

peix agafat [ʒ ] 

baf humit [v ] 

despatx ample [ d ʒ] 

Oclusiu  i fricatiu (o africat) • + consonant sonora peix blau [ʒ ] 

les bicicletes [z ] 

els dies [z ] 

tip d’esperar [b ] 

tot baixant [d ] 

 

                                                         CANVIS EN EL PUNT D’ARTICULACIÓ 

 

                                                                     Labialització 

n + so labial o labiodental  n     [m] canviar, sant Pau (labial) 

               tanmateix 

n     [ɱ ] infermera,  infant                                   

(labiodental) 

Palatalització 

l, n + so palatal  l    [ʎ ] el llapis 

  n   [ɲ  ] panxa 

Velarització 

n + so velar  n   [ŋ]   bon gust, encant 

 

SONS APROXIMANTS [β  ]  [ð  ]  [ɣ  ]   Sobretot entre vocals 

 

Oclusiu: després de pausa, nasal i oclusiu 

En el cas del so [d], també després de [l] 

Indi [ d ]    

Sac gros [ g ]    

Aproximant: resta de casos (sobretot entre vocals) Cova [β   ]    

Acaba [β  ]    

Sega [ɣ  ]    

Cada [ð ]    
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EMMUDIMENT SENSIBILITZACIÓ 

-r 

-nt, -nd, -lt, -ld 

carrer (Però mar)[k ə’re] 

sant [san] 

sumand [suman] 

alt  [al] 

herald  [ə’ɾal] 

vint + vocal 

sant + vocal 

-nt (gerundi) + pronom 

començat per vocal 

-r (infinitiu) + pronom 

vint-i-quatre [binti] 

sant Antoni [santən`tɔni] 

fent-ho [`fentu] 

 

portar-ho, portar-la 

[pur’ta ɾu] 

Altres aquest  [ə ‘k ɛt] 

arbre [‘aβɾ ə] 

amb  [əm] 

 

aquest + vocal 

 

amb+ vocal 

aquest home 

 [əkəs’tɔmə] 

amb ella [əm’be ʎə] 

 

 

SONS AFRICATS 

Estan formats per un so oclusiu + un so fricatiu 

 

 

Tots dos sons són sords o sonors, independentment 

de la grafia. 

sords    cotxe [t ʃ], potser [ts] 

sonors       platja[dʒ], dotze [dz] 

El punt d’articulació, el determina el so fricatiu.  [dʒ] palatal, [dz] alveolar 

 

GEMINACIONS 

Marcades gràficament aquarel·la [ll], annex [nn] 

No marcades gràficament Setmana, [mm], futbol [bb] 

 

 Recorda! 

• Es pronuncien sonors els derivats de fons, dins i trans  (enfonsar, endinsar, trànsit, transigir, 

transacció) [z] 

• S entre vocals: sonora b( casalot) 

• S entre vocals (amb alguns prefixos): sorda (asimetria, entresòl, contrasentit) 

 

 


