
PLA DE MILLORA. Fitxa 1La síl·laba

RECORDA

Una síl·laba és el grup de sons que es pronuncien junts en un mateix colp de veu.

Un diftong  és la unió de dues vocals en una mateixa síl·laba.

Les paraules estan formades per síl·labes. Segons el nombre de síl·labes les paraules 
poden ser monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes o polisíl·labes.

1  Separa amb barres les síl·labes d’aquestes paraules.

ri no ce ront llop zebra girafa

estruç cocodril serp hipopòtam

2  Classifica les paraules anteriors segons el nombre de síl·labes.

Monosíl·labes                           

Bisíl·labes                           

Trisíl·labes                           

Polisíl·labes                           

3  Encercla els diftongs que trobes en aquestes paraules.

t� BOUFOB� t� CPJSB� t� OFVMB� t� UFDMBU� t� BJSF� t� TPSPMM

t� OJV� t� UBTTB� t� UBVMB� t� DPUYF� t� DPVSF� t� DVJOB

5
Nom  Data   
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PLA DE MILLORA. Fitxa 2La partició de paraules

RECORDA

Quan una paraula no cap sencera a final de línia, l’hem de partir per la síl·laba més 
pròxima. Per indicar que la paraula partida continua en la línia següent, hi posem 
un guionet (-).

Les vocals d’un diftong pertanyen a la mateixa síl·laba i, per tant, no es poden separar.

1  Parteix cada paraula de totes les maneres possibles a final de línia.

t� QBTUÓT� ▶          � t� UØNCPMB�▶           ,           

t� EJNBSUT�▶          � t� MBCFSJOU� ▶           ,           

t� QJSVMFUB�▶           ,           ,           

2  Ratlla, en cada grup, la partició incorrecta a final de línia.

cu-inera

cui-nera

cuine-ra

al-taveu

alta-veu

altave-u

pe-ixera

pei-xera

peixe-ra

tren-canous

trenca-nous

trencano-us

3  Encercla els dígrafs i parteix cada paraula com si anara a final de línia.

5
Nom  Data   

Contenen dígrafs 
que se separen

Contenen dígrafs 
que no se separen

t� UJMrMB� ▶  

t� NFUYB�▶  

t� UFSSØT� ▶  

t� NPTTFU�▶  

t� TFHVJS�▶  

t� QFOZBM��▶  

t� QBRVFU�▶  

t� GVMMFT� ▶  

til-la
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PLA DE MILLORA. Fitxa 3Com bufa el vent!

1  Encercla la que corresponga. Quina paraula hi ha representada en cada cas?

5
Nom  Data   

4

2

1

53

port

far

escullera

1

barca

vent

iot

2

remolí

barca

veler

3

 abrigar-se

cobrir

envolar-se

4

port

escullera

far

5
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