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És correcta/ 
adequada? 

Frase 

Sí No 

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

Organitzarem la revetlla de Sant Joan a la platja, sempre que l’ajuntament 
ens ho permeti. 

 Sí  Sempre que és correcte. Sempre i quan no ho és. 

Un home ha mort la seva dona a ganivetades.  No Un home ha matat la seva dona a ganivetades. 

L’antiga fàbrica Abanderado acomiadarà a un centenar de treballadors.  No Abanderado acomiadarà un centenar de 
treballadors. 

Comissions Obreres i la UGT han convocat una vaga general pel 29 de 
setembre. 

 No [...] han convocat una vaga general per al 29 de 
setembre. 

Aquest any la Patum de B[e]rga s’ha retransmès per televisió per primera 
vegada. (Amb la e de tancada com la de més) 

Sí  Tant en català central com en nord-occidental, cal 
pronunciar Berga amb la e tancada 

El Sonarkids, el festival de música electrònica per nens, ha tingut un gran 
èxit de d’assistència. 

 No El Sonarkids, el festival de música electrònica per 
a nens, ha tingut un gran èxit de d’assistència. 

L’advocat de Millet es queixa de que la sentència de presó sense fiança 
és injusta. 

 No L’advocat de Millet es queixa que la sentència de 
presó sense fiança és injusta. 

Argentina arriba a vuitens de final després de guanyar Corea del Sud.  No L’Argentina arriba a vuitens de final [...]. 

L’escola concertada es va manifestar ahir per expre[z]ar el seu rebuig a la 
retallada dels sous. (Amb essa sonora com la de casa). 

 No Tots el mots que contenen –press es pronuncien 
amb essa sorda con la de massa. 

Els sindicats apreten el govern perquè no tiri endavant la reforma laboral.  No El verb apretar no és correcte en cap context.  

L’IPC del mes de maig va pujar tres dècimes respecte l’any passat.  No Respecte de / respecte a. 

L’Ajuntament de Reus debatrà avui la prohibió de la burka als espais 
municipals. 

 No  El mot burca està adaptat al català, és masculí i 
s’escriu amb c, no amb k: el burca. 

 


