
Alguns dels errors més freqüents 
Ortografia: 
 

• Apòstrofs. OBLIGATORI APOSTROFAR: 
 EL + VOCAL 
 DE + VOCAL 
 LA + A, E, O / LA + I, U tòniques (que no té res a veure amb la Schweppes) 

Incorrecte Correcte 
al institut a l’institut 
al aire a l’aire 
  

 
• Grafies castellanes: Y, per I o per J, CH per X, ... 

Incorrecte Correcte 
yo jo 
charrar xarrar 
chic xic 

 
• Confusions en la B-V. Bàsic: imperfets de la 1a conjugació, en "V" (cantava, ...) 

Incorrecte Correcte 
saveu sabeu (i SABER...) 
llebar llevar 
Habia Havia 
Mòvil mòbil 

 
• Dígrafs: especialment “ss”, però també “tj”, ... 

Incorrecte Correcte 
Pasar passar 
Possar Posar 
Clase classe 

 
• Paraules que comencen per QUA- escrites amb C: 

 Incorrecte Correcte 
cuan quant 
cuant quant 
cual qual 
cuatre quatre 

 
• Problemes ortogràfics amb els verbs:  

 Verb auxiliar HAVER 
 Pronoms febles (especialment HO) 

 
• Verb HAVER: -> Sempre amb H i V; s’utilitza com a verb auxiliar (amb 

un participi darrere, com teniu al quadre, o formant part d’una 
perífrasi verbal: “HAS DE TREBALLAR MÉS”)

  
 Pretèrit indefinit Pretèrit plusquamperfet ... 

Jo he fet havia treballat haguí, haja, haguera (hagués), hauré 
Tu has dut havies comptat  
Ell – ella ha cantat havia regalat  
Nosaltres hem estudiat havíem nadat  
Vosaltres heu nadat havíeu llegit  
Ells - elles han suspés haviet fregit  

 
• HI + HAVER (i quan toque, que no és sempre: EN + HI + HAVER): 
 

Vicent
Typewritten Text



  Malíssimament mal 

Hi ha N’hi ha  Nia, n’ia, ni ha, .... / n’hi han, nian, ... 
Hi havia N’hi havia Ni havia, n’hi habia, / n’hi havien, ... 
Hi hagué N’hi hagué Niagué, ni hagué, ... / n’hi hagueren, ... 
Hi haja N’hi haja Niacha, ... / n’hi hagen, .... 
Hi haguera (o hi hagués) N’hi haguera (o n’hi hagués) Niaguera, ni haguera, ... / n’hi hagueren 
Hi haurà N’hi haurà Niaurà, ... / n’hi hauran, ... 
Hi hauria N’hi hauroa Niauria, ... / n’hi haurien, ... 
 
• El pronom HO. 

Aquest pronom substituteix un CD (complement directe), 
• el podem arribar a pronunciar de tres maneres diferents! 
• PERÒ SEMPRE S’ESCRIU IGUAL 

- Dus això al teu germà 
- Dus-ho ja d’una vegada (pronunciat “ho”) 
- T’he dit que ho dugues ja! (pronunciat “u”) 
- Ho dus o no? (pronunciat “eu”) 

 
 Complicacions. Escrit amb altres pronoms: 

Combinació s’escriu mai! (sempre incorrecte) Exemple 
EM + HO M’HO * meu (*meu an dit) M’ho han dit 
ET + HO T’HO * teu T’ho portaran demà 
LI + HO LI HO  * liu Li ho compraren ahir 
ENS + HO ENS HO  * mos eu, seu Ens ho explicaren tot 
US + HO US HO  * voseu Us ho regalarà Miquel 
ELS + HO ELS HO  * seu Els ho corregiré després 

 
 Darrere del verb: *pensaro  pensar-ho 

 
• ANAR-SE’N 

 Present Pretèrit perfet Pretèrit indefinit 

Jo Me’n vaig Me n’aní Me n’he anat 
Tu Te’n vas Te n’anares Te n’has anat 
Ell – ella Se’n va Se n’anà Se n’ha anat 
Nosaltres Ens n’anem Ens n’anàrem Ens n’hem anat 
Vosaltres Us n’aneu Us n’anàreu Us n’heu anat 
Ells - elles Se’n van Se n’anaren Se n’han anat 

 
Puntuació: 
 

• Errors molt freqüents: 
 No posar comes ni punts. 
 Posar comes quan correspon un punt. 
 Posar un punt i seguit quan correspon un punt i a banda. 

Recordeu: també existeix el punt i coma. 
 
Lèxic: 

• Ús de la preposició EN per AMB 
Incorrecte Correcte 
en els amics amb els amics 
...  

 
• Castellanismes: 

 Incorrecte Correcte 
Hasta Fins 
Desde Des de 
Entonces Aleshores 
...  

• ... 




