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SOLUCIONARI ALS EXERCICIS DE FONÈTICA TREBALLATS A CLASSE 

Exercici 4. Classifiqueu els sons de les lletres en negreta segons els trets que us donem. Escriu a sota 

de cada negreta el símbol corresponent: 

boig fondo rodó llarg sol curiós lent químic tranquil 

[b] [f] [r] [ʎ] [s] [k] [l] [k] [t] 

 

Oclusius boig, curiós, químic, tranquil Vibrants rodó 

Fricatius fondo, sol Laterals llarg, lent 

 

Exercici 5. Classifiqueu els sons de les lletres en negreta segons els trets que us donem. Escriviu a 

sota de cada negreta el signe fonètic corresponent: 

muntanya gitano glop xarop forat nyicris lloba guitarra navarrès càrrec 

[m] [ʒ] [ɡ] [ʃ] [f] [ɲ] [ʎ] [ɡ] [n] [t] 

 

Nasal muntanya, nyicris, navarrès Labiodental forat 

Velar glop, guitarra, càrrec Palatal1 gitano, xarop, nyicris2, lloba 

 

Exercici 7. Poseu sota la grafia subratllada el so fonètic corresponent: 

rancorós [ə] ronyó [ɲ] falç [s] polze [z] 

conill [u] sobre [ɾ] zel [ɛ] abella [b]3 

solitud [t] quadern [k]4 cara [ɾ] cedir [d]5 

cim [s] handbol [∅]6 agrair [i] empaitar [a] 

avet [b]7, [v]8 crear [ə]9 xocolata [ʃ] taxi [ks] 

surfista [ɾ] cotxe [t͡ʃ] banc [ŋ] amb [∅]10 

ajuntament [ʒ] homenot [ɔ]11 drapaire [i]12 fetge [d͡ʒ] 

escabetx [t͡ʃ] regar [ɡ]13 roig [t͡ʃ] enfonsar [ɱ] 

 

                                                           
1 Les consonants [ʒ] de gitano i [ʃ] de xarop són, més precisament, postalveolars (o prepalatals), ja que llur lloc 
d’articulació és més avançat que el de [ɲ] de nyicris i [ʎ] de lloba. 
2 El so [ɲ] de nyicris és una nasal palatal. Per això a aquesta paraula li asignem dues categories. 
3  En realitat la pronunciació és l’aproximant [β], però hem posat [b] perquè encara no hem examinat les 
aproximants. 
4 Al full s’escriu quadern i no quadern. La «u» representa l’aproximant [w]. 
5 En realitat la pronunciació és l’aproximant [ð]. 
6 Hem fet servir [], sense utilizar cap símbol, però se sol utilizar [∅]. 
7 En realitat la pronunciació és l’aproximant [β]. 
8 Per alguns catalanoparlants, la grafia «v» representa la consonant [v]. 
9 Segons hem vist a classe, la resposta lògica és [ə], però en realitat la pronunciació és [e], perquè no es permet 
la seqüènca *[əa] en el català oriental. 
10 Hem fet servir [], sense utilizar cap símbol, però se sol utilizar [∅]. 
11 No hi ha reducció vocàlica perquè es tracta d’un mot compost. 
12 No hem vist això, però la resposta més adequada és [i]̯. 
13 En realitat la pronunciació és l’aproximant [ɣ]. 


