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És 
correcta/ 

adequada?  

Frase 

Sí No 

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

La selecció espanyola s’ha classificat per passar a la següent fas[e] 
(en català central amb la e tancada com la de més). 

 NO En català central les e àtones finals s’han de 
neutralitzar. 

Continuen les tensions al Kirguistan entre kirguisos i uzbeks.  NO El topònim correcte és el Kirguizistan. 

La p[o]rtaveu del PP s’ha mostrat en contra del decret de reforma laboral 
(amb la o oberta com la de os). 

SÍ  Els mots compostos amb un prefix bisíl·lab tenen dos 
accents tònics que no neutralitzen: el del prefix i el del 
nom  (pórtavéu). 

A hores d’ara la circulació comença a ser complicada als voltants de 
Barcelona degut a l’operació sortida del pont de Sant Joan. 

 NO Ara [...] a causa de l’operació sortida del pont de Sant 
Joan. 

S’ha posat en marxa la campanya de prevenció d’incendis per a aque[s]t 
estiu (fent sonar la s) 

SÍ  Cal pronunciar la s d’aquest quan la següent paraula 
comença per vocal. 

Les condicions meteorològiques, fort vent i temperatures altes, fan 
augmentar el risc d’incendis. 

SÍ  Condicions meteorològiques fa referència al temps 
atmosfèric. No seria correcte condicions 
climatològiques. 

Veïns dels dos Pallars reclamen millores en les infraestructures de la 
zona. 

 NO És incorrecte fer el plural d’aquest territori perquè, de 
fet, de Pallars només n’hi ha un, tot i que dividit en dues 
comarques. 

Aquesta nit hi ha hagut un accident mortal a l’AP-7 a l’alçada de 
Granollers. 

 NO a l’altura de  s’usa en sentit figurat. 

Els mitjans catalans fan un ampli seguiment de les notícies en relació al 
cas Palau. 

 NO En relació amb o amb relació a , mai en relació a. 

La compareixença del conseller d’Economia no tindrà lloc fins a les deu SÍ  La preposició fins va seguida de a en expressió de lloc 



del matí. o temps que hi ha a continuació també la duu. 

El protocol no permet donar dos petons a membres de la casa reial.  NO L’expressió correcta és fer un petó. 

Segons les últimes informacions serien quatre els morts en una explosió 
de gas.  

 NO [...] poden ser/són quatre els morts en una explosió de 
gas. 

Tant Llatinoamèrica com Amèrica Llatina són termes correctes i 
sinònims. 

SÍ  Els dos termes fan referència als mateixos conceptes 
culturals.  

 


