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Bon dia a totes i tots,  

En primer lloc m’agradaria desitjar-vos que estigueu bé i que estigueu passant aquesta 

QUARANTENA (i no quarantena) el millor possible. Són temps difícils però si tots 

col·laborem i, com bé diuen tots els responsables i especialistes, ENS QUEDEM A 

CASA, prompte passarà aquest malson.  

Bé, encara que hi haja un virus que ens està molestant, nosaltres hem de continuar amb 

la nostra tasca d’ensenyar i aprendre i, per tant, tot seguit us indicaré quina és la feina 

que heu de fer per a la setmana del 23 al 27 de març. 

Us he adjuntat un pdf on treballareu les consonants que no sonen com són la h. mpt, 

mm... Cal que feu els exercicis a ordinador i m’ho envieu al correu 

carla.valencia.llati@gmail.com  el divendres 27 de març. Si teniu cap dubte podeu 

enviar-me un correu o dimarts o dimecres. Lliurar la feina per correu és obligatori ja que 

és la manera que tenim d’avaluar-vos. Si no ens envieu la feina, no podreu superar les 

assignatures. Sé que fareu el correcte. Ànim i a treballar de valent!  

 

CONSONANTS QUE NO SONEN  

1- La grafia h 

La grafia h, que normalment no té correspondència sonora, es conserva i s’escriu en la 

nostra llengua per raons etimològiques. Es pot trobar en diferents posicions: a 

començament de paraula, darrere de consonant, entre vocals o al final de paraula. 

Convé tindre en compte alguns casos de paraules homòfobes que poden confondre’s.  

- Hem (verb d’haver)/ em (pronom feble) 

Joan em digué: Ja hem solucionat el problema. 

 

- Ha (verb haver)/ a(preposició)/ ah(interjecció) 

Ah! Xavier ja ha vingut a dinar! 

 

- Hi (pronom feble adverbial)/ i (conjunció) 

L’any passat anàrem a Madrid i enguany hi volem tornar. 

 

Diferències amb el castellà 

Sovint, l’evolució de les paraules en la nostra llengua ha sigut distinta de l’evolució de 

les paraules en castellà, fet que ha donat lloc a diferències entre unes i altres quant a 

la presència de la h. Fixa’t en aquests exemples: 

-En valencià porten h i castellà, no: hivern, harmonia, ahir, hissar... 

- En valencià no porten h i en castellà, sí: cacauet, coet, orfe, orxata, ou, truà... 

 

La h aspirada 

En determinats casos, la h no és muda sinó que es pronuncia aspirada: 
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- En paraules d’origen estranger: hitlerià, Hamlet, Hollywood... 

- En interjeccions: ha, ha, ha! 

En posició inicial, com que la h es pronuncia, quan aquestes paraules van precedidies 

d’article o de la preposició de no s’apostrofen: la hawaiana, de Hollywood... 

Cal tindre en compte, però, que quan l’estrangerisme s’ha adaptat, la h, la h passa  a 

ser muda i per tant sí que s’apostrofa: l’handbol, l’hàmster, d’hoquei... 

 

Altres grafies mudes 

A banda de la h, hi ha altres grafies que no sonen quan es troben en una posició 

determinada. En tots estos casos, la presència de la consonant en qüestió està 

motivada per raons etimològiques. 

La p en el grup –mpt- 

En el grup consonàntic –mpt-, la p no es pronuncia mai. Aquest grup es troba, 

sobretot, en les paraules següents i en tots els seus derivats: acompte, assumpte, 

atemptar, compte, exempt,etc. 

La g, la m i la p en els grups gn-, mn-, i pn-. 

En els grups consonàntics gn-, mn- i pn- a començament de paraula, les consonants 

inicials només es concerven per raons etimològiques o per tractar-se d’un 

estrangerisme, però no es pronuncien: 

- Gn- gnom, gnosi, gneis... 

- MN- mnemònic, mnemotècnic... 

- Pn- pneumàtic, pneumània... 

En posició medial, però, la primera consonant sí que es pronuncia: diagnòstic, 

magnòlia; condemnar, amnèsia, apnea... 

 

EXERCICIS 

1- Copia les paraules que en la nostra llengua presenten una grafia diferent 

del castellà: 

Herba, coet, higiene, humà, orfe, hel·lènic, harmonia, haver, os, cacauet, hora, 

hivern, horror, hereu. 

 

2- Copia les oracions amb l forma correcta: hem o em. 

a. Hui al matí ___ visitat la biblioteca. 

b. ___ deixes el diccionari un moment? 

c. Ja ___ contaràs què t’ha passat? 

d. Al laboratori ___ fet uns experiments. 

 

3- Completa amb h quan corresponga. 

- En la sub__asta to__om pensava que aquella vella __armònica seria l’objecte 

més ben pagat. 



- Els __ereus del negoci, que eren ___orfes des de feia __uit anys, van decidir 

re___obrir-lo. 

- Els ve__icles privats tenen pro__ibit __accedir al pàrquing de l’__ospital. 

- La meua __amiga té al·lèrgia a uns quants __aliments: a l’__ou, als 

caca___uets, al marisc,etc.  

- L’__exèrcit d’__ondures __a __issat __ui la bandera del país en __onor de 

l’__eroi que __avia __ajudat a rescatar diverses víctimes de les __inundacions. 

 

4- Corregeix les errades d’aquestes oracions. 

- Al jardí del xalet hi __avia uns nomets molt graciosos. 

- Vam donar l’enorabona al director de l’orquestra filharmònica per l’èxit del 

concert. 

- Al Marroc és habitual fer-se tatuatges de henna. 

- Se li a oblidat tancar la porta en heixir. 

- Els haficionats del nostre hequip de hoquei s’han reunit a la plaça ben pronte 

per rebre’ns. 

- Ha la caseta de camp em construït un ivernacle. 

- El cohet es va envolar abans que el conte arrere s’acabara. 

- M’hagrada que la mare hem llija comptes abans de gitar-me. 

- De què s’ha disfressat Assumta, d’hawaiana? 

 

5- Ompliu els buits amb la grafia corresponent:  

a) El co___te vivia en un su___tuós palau, que tenia un jardí i___ens.  

b) Si vols ador___ir-te, et co___taré el co___te del co___te Dràcula, o també pot 

ajudar-te començar a co___tar ovelles.  

c) He llegit en la pre___sa que l’assu___te de l’exe___ció fiscal a les grans superfícies 

durant el trie___i passat, no està gens clar.  

d) Deu estar a punt de ploure, perquè el cel està e___uvolat i el dia es va e__fosquint.  

e) Co___fesse que aquests sí___tomes són preocupants.  

f) El van e_presonar per repartir pa___flets revolucio___aris.  

g) Estic convençut que Susa___a és i___ocent i que no va caure en la te___tació de 

robar l’à___fora.  

h) Cal e___agatze___ar tot aquest material al soterra___i de l’a___fiteatre.  

i) La teua declaració va ser tot un trio___f: I___a ha co___fessat que les teues 

paraules d’amor li van semblar la millor de les si___fonies.  

j) Té una i___fecció al ventre perquè ha menjat massa co___fits.  

k) Posa molt è___fasi en les seues paraules i per això co___ecta tant amb el públic.  

l) Cal que afiges un a___ex a l’informe on aparega la justificació econòmica de les 

obres del tra___via que travessa la circu___val·lació.  

m)La seua cara va dibuixar un lleu so___riure quan li vaig contar els meus so___is.  

n) S’ha e___fadat perquè li he dit que és un fa___farró. 


