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És 
correcta/adequada?  

Frase 

Sí No 

 
Cas que sigui incorrecta, escriu la forma      
correcta o adequada al registre audiovisual 

José Montilla ha recordat que el PSC porta temps demanant 
reformes en el sistema de pensions. 

        No En català “el temps no es porta”. L’expressió 
correcta és: fa temps que demana. 

El Govern espanyol ha decidit baixar els sous dels funcionaris un 5%.        No El govern espanyol ha decidit abaixar els sous 
dels funcionaris un 5%. 

La proposició de llei s’ha aprovat per unanimitat amb 100 v[o]ts a 
favor. (Amb o oberta com la de sol). 

      Sí  La paraula vot s’ha de pronunciar a tot el domini 
lingüístic amb o oberta (com sol, poc, tros, cor) i 
no tancada (com la de gos, ros, tos). 

Les negociacions entre sindicats i patronal han donat un gir 
inesperat. 

       No És un calc del castellà. En aquest cas haurem de 
dir: ha fet un gir. 

Preguem desconnectar els telèfons mòbils durant la roda de premsa.        No És incorrecte fer servir l’infinitiu per donar ordres. 
Hem de dir: Preguem que desconnecteu 

The Brandery és una fira de moda bianual, és a dir, té lloc dos cops 
l’any. 

      Sí  L’adjectiu bianual significa que té lloc dos cops 
l’any. 

La periodista va desvetllar una trama internacional de corrupció.        No “Desvetllar” significa fer perdre el son. En aquest 
context el verb adequat és “desvelar”. 

Ara està massa enfadat com per poder-hi parlar, espera’t una estona.        No Ara està massa enfadat per poder-hi parlar. 

Ahir va obrir-se el periode d’inscripcions per als ensenyaments 
postobligatoris. (Tant la pronúncia per[íu]de com peri[ò]de són 
correctes). 

       No L’única pronúncia correcta és la de per[íu]de 

El Parlament demana la renovació dels membres de l’alt tribunal per 
mirar de desencallar la sentència sobre l’Estatut. 

       No L’“alt tribunal” només fa referència al Tribunal 
Suprem i no al Tribunal Constitucional. 

Avui en dia, tots els centres universitaris oferten cursos en línia.        No La forma correcta és oferir 

 


