
Els sons de la llengua I:
les vocals



divisió d’un objecte complex

• Les classes de sons que utilitzem són
moltes i ben variades.

• Per a estudiar-les bé, cal dividir-les en
grups més fàcils d’estudiar.

• Quina és la divisió de sons més fàcil i
intuïtiva?



Consonants i vocals

• Quina és la diferència entre consonants i
vocals?

• Criteri de l’obstacle.

• Criteri sil·làbic.



esquema de
desenvolupament

• Ocupar-nos del criteri de l’obstacle i veure
els triangles vocàlics.

• Ocupar-nos del criteri sil·làbic



Problemes del criteri de
l’obstacle

• Com definim què és obstacle i què no?

• Aquest criteri no proporciona una divisió
nítida entre els dos grups de sons, sinó
gradual.

• Això vol dir que hi han vocals més
vocàliques i vocals més poc vocàliques.



Secció de l’aparell fonador 1



Secció de l’aparell fonador 2



Els triangles vocàlics

• Els triangles vocàlics
representen què
passa en l’interior de
la boca quan emetem
vocals.

• En aquest sentit, són
una espècie de mapa
molt estilitzat de la
posició de la llengua
dins de la boca en
relació al paladar.



Vocals anteriors



Vocals posteriors



La vocal més vocàlica segons
el criteri de l’obstacle



Les vocals més poc vocàliques
segons el criteri de l’obstacle



les vocals tòniques en
triangle



representació poligonal de
les vocals tòniques



esquema de
desenvolupament

• Ocupar-nos del criteri de l’obstacle i veure
els triangles vocàlics.

• Ocupar-nos del criteri sil·làbic



Criteri sil·làbic

• La cadena fònica s’organitza en síl·labes.

• Cada síl·laba té una vocal i només una.

• La vocal és l’eix o nucli de la síl·laba; pot
tindre elements perifèrics, que són
consonants o hi funcionen.



Estructura de la síl·laba

• Pot tindre elements consonàntics davant
de la vocal. Es denominen obertura:
– ta, ia, ma, cra, fra, gla...
– CV, CCV

• Pot tindre elements consonàntics darrere
de la vocal. Es denominen coda:
– am, any, art, arn, asc, asts
– VC, VCC, VCCC



Les síl·labes més naturals

• Són les que tenen obertura i no tenen
coda.

• Apareixen en moltes paraules infantils:
– papa, mama, teta, iaia
– CV.CV



El cas de la i i de la u

• Segons el criteri de l’obstacle, són les
vocals més poc vocàliques.

• Segons el criteri sil·làbic, a voltes
funcionen de vocals (tinc, vull, armari,
turbulent),

• i a voltes no (aire, riure, aigua).



representació de les is i us no
vocàliques

• i no vocàlica: j

• u no vocàlica: w

• exemples: a!j"e   a!j#wa   ríw"e    ka!w"e



resum

• Fraccionar un objecte complex
• Vocals i consonants
• Criteri de l’obstacle

– Els triangles vocàlics
• Criteri sil·làbic
• Estructura sil·làbica:

(obertura) vocal (coda)
• is i us vocàliques i no vocàliques


