
S’escriu la dièresi: 

 

(1) (2) 

aigües 

lingüista 

pasqües 

obliqüitat 

país 

països 

veí 

veïna 

coïa 

coïes 

coïa 

coíem 

coíeu 

coïen 

agraït 

agraïm 

agraïren 

(1) Damunt la U de –GUE- -GUI- -QUE- -QUI- per indicar que aquesta U s’ha 

de pronunciar i, per tant, hi ha diftongs creixents. 

(2) Si l’accent es desplaça de la primera a la segona vocal, es desfà el diftong 

i això s’ha d’indicar. Si es pot, es fa amb l’accent i, si no, amb la dièresi. 

Ex: país, països. 

           Si la I no fa de consonant(com en “fe/ia,fe/ies, fe/ia, fé/iem,fé/ieu,feien”) 

           sinó que fa de vocal plena, això també s’ha de marcar. Si podem usarem 

           l’accent i, si no, recorrerem de nou a la dièresi: co/ï/a, co/ï/es, co/ï/a, 

           co/í/em, co/í/eu, co/ï/en. 

           En molts verbs acabats en vocal +IR que no diftonguen    (beneir, seduir, 

           conduir, reduir, agrair, produir...) indicar amb dièresi aquesta no diftonga- 

           ció seria omplir de dièresis la seua conjugació, per això, la dièresi només  

           es posa si no es tracta de l’INFINITIU, GERUNDI, FUTUR  o CONDICIONAL 

           En els exemples tens un participi (agraït), un present d’Ind (agraïm) i un 

           Perfet simple(agraïren). 

           Si en algun cas,tocara posar dues dièresis,l’una perquè hi ha –GUE- -GUI- 

           -QUE- -QUI- i la U sona,i l’altra  per  indicar  que  la  I no  és  consonànti- 

           ca, preval la del primer cas: argüir, jo argüia, argüiré, argüint, argüiria. 

            

 

No s’escriu la dièresi, tot i que en realitat s’hauria d’escriure perquè  

no hi ha diftong i no es pot indicar amb l’accent... 

 

(3) (4) (5)  

Sírius 

pòdium 

coincidir 

reunificar 

contraindicar 

(...) 

egoisme 

egoista 

 

(3) En la combinació de vocals llatina IU, que no fa diftong. 

(4) En el cas de prefixos acabats en vocal i lexemes començats també en 

vocal 

(5) Quan els sufixos –isme –ista porten una vocal davant. 

“proïsme” (el prójimo) és una excepció perquè en el seu cas és tot un le- 

 xema, no hi ha sufix. 

 

 

 

Ja sé que el rotllo ha estat excessiu. Què hi farem! Descanseu un 

moment, preneu aire i...a fer els exercicis! 



EXERCICIS 

1.Posa la dièresi quan siga necessari en les següents paraules; a 

continuació, torna-les a escriure en la casella que corresponga. 

 

consequencia 

quaranta linguística Suissa truita 

guardar influiré panteista seguent buit 

heroina lluit fruita produim produirem 

produit agraiment disminuit Eloquent paraiguer 

guillat sequela equació aiguardent peuc 

creilla taut increible ensaimada reull 

ataullar cocaina diurn aillat raim 

suicidi oidor cruilla Lluisa suis 

distribuidor traidor traició trair fluidesa 

 

 

     (1)                         (2)                   (3)                   (4) 

Es posa dièresi perquè 

sone la U de –GUE-  

-GUI- -QUE- -QUI- 

L’accent es 

desplaça de la 

primera a la 

segona vocal, 

es desfà el 

diftong i això 

s’ha d’indicar. 

No puc 

accentuar i 

per tant pose 

dièresi. 

 

L’accent es 

desplaça de la 

primera a la 

segona vocal, 

i es desfà el 

diftong.No 

puc accentuar 

però tampoc 

posar dièresi 

perquè és un 

Infinitiu,  Ge- 

rundi,    Futur 

o Condicional 

de verb aca- 

bat en vocal 

+IR. 

no pose res 

perquè és un 

diftong normal 

(creixent o 

decreixent)  

I no fa falta 

posar res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



     (5)                         (6)                   

L’accent es despla- 

ça de la primera a 

la segona vocal, es 

desfà el diftong i 

això s’ha d’indicar. 

Com que puc usar 

l’accent ortogràfic, 

ho faig 

No pose res 

de res perquè 

no hi ha 

diftong i per 

tant no es pot 

desfer res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Conjuga els següents temps del verb PRODUIR 

Infinitiu:______________________ 

Gerundi:______________________ 

Participi:______________________ 

Present Ind 

 

 

 

 

 

 

Imperfet Ind 

 

Perfet Simple 

 

Futur Simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present Subj 

 

 

 

 

 

 

 

          

Imperfet Subj 

 

Imperatiu 

             

AMIC,AMIGA. Si has arribat fins ací sense cometre cap error... 

ENHORABONA!  T’has enfrontat amb un dels punts més tediosos i avorrits 

de la normativa ortogràfica d’aquesta nostra benvolguda llengua. Però 

pensa dues coses: 

1.Has desenrotllat les teues habilitats intel.lectuals. 

2.¿T’imagines com seria una llengua plena, però pleneta, de dièresis? 


