
TEXT INSTRUCTIU 

Voleu parlar bé el català? Aquí us dono uns quants consells: 

1. S´ha de dir “he de” i no “tinc que”. 

2. No s´ha d´afegir el pronom “hi” a un altre pronom si només es substitueix un sol 

complement. 

3. No s´ha de dir  “donar-se compte”, heu de dir “adonar-se de…”. 

4. S´ha d´utilitzar l´imperatiu, “cal…” o la segona persona del plural per donar 

instruccions, i no l´infinitiu. 

5. Si voleu expressar acord, heu de dir “d´acord, enteseos, bé…” i no “vale, bueno…”. 

6. No s’ha de pronunciar la erra final de la majoria de paraules. 

7. No heu de dir “lo”, per exemple, “lo millor”, hem de dir “el millor”. 

8. No heu d´utilitzar “molt” en frases negatives o interrogatives, només en positiu 

9. No heu de dir “els dos” sinó “tots dos”. 

10. No s’ha d’utitzar el pronom “en” quan apareix el nom al qual substitueix. 

11. No es diu “garantitzar”, sinó “garantir”. 

12. No es diu “enfermetat”, sinó “malaltia”. 

13. La part més antiga d’una ciutat és el “nucli / el barri antic”, no el “casc antic”. 

14. No és correcte “donar palmes”, sinó “picar de mans”. 

15. Digueu “potser”, no “a lo millor”. 

16. Digueu “a casa meva” en lloc d’”a la meva casa”. 

17. S’ha de dir “no tinc gaires amics” i no “no tinc massa amics”. 

18. S’ha de dir “força coses” i no “forces coses”. 

19. Digueu “dos llapis” enlloc de “dos llàpissos”. 

20. Digueu “la crisi” i no “la crisis”. 

21. Digueu “en acabar el curs” i no “al acabar el curs”. 

22. S’ha de dir “a més”, no “ademés”. 

23. S’ha de dir “ha caigut”, no “s’ha caigut”. 

24. S’ha de dir “fil per randa”, no “al peu de la lletra”. 

25. S’ha de dir “assabentar-se”, no “enterar-se”. 

26. No s’ha de dir “està la Maria?, sinó “hi ha la Maria”? 

27. No s’ha de dir “això és el de menys”, sinó “això rai”. 

28. No s’ha de dir “els demés”, sinó “els altres” o “la resta”. 

29. No s’ha de dir “en quant a”, sinó “quant a / pel que fa a…”. 

30. No s’ha de dir “i pico”, sinó “i escaig”. 



31. No s’ha de dir “de repent”, sinó “de sobte”. 

32. No s’ha de dir “el més aviat possible”, sinó “al més aviat possible”. 

33. No s’ha de dir “per la tarda”, sinó “a la tarda”. 

34. S’ha de dir “acomiadar-se”, no “despedir-se”. 

35. S’ha de dir “endevinar”, no “adivinar”. 

36. S’ha de dir “mainadera”, no “ninyera”. 

37. S’ha de dir “sort / encara sort”, no “menys mal”. 

38. S’ha de dir “escombraries”, no “basura”. 

39. S’ha de dir “manaire”, no “mandón”. 

40. S’ha de dir “al cap i a la fi”, no “al fi i al cap”. 

41. Compte amb la utilització dels verbs donar i fer, per exemple, no es pot dir “donar 

petons”, s´ha de dir “fer petons”. 

 


