


A partir de l’entrada en vigor de la nova normativa els 
criteris per a la correcció de treballs i proves d’avaluació 
són els següents: 
1) Durant els dos primers anys es corregeix amb la nova 

normativa però es dona per bona la nova. (17-18). 
2) A partir del segon any es corregeix amb la nova 

normativa (els alumnes de batxillerat ja han estudiat 
els dos cursos amb la nova normativa), però es dona 
per bona l’antiga. (19-20). 

3) A partir del quart any ja es treballa plenament amb la 
nova. 

 



 Mots prefixats i compostos amb el segon formant 
començat per r (arrítmia). 

 Ús del guionet en mots compostos i prefixats: 
◦ El prefix precedeix un sintagma (ex-directora general). 
◦ Casos lexicalitzats amb l’adverbi no: no-alineament 
◦ No guionet amb no + Nom o adjectiu (no alineament) i expressions 

nominals no lexicalitzades (art no figuratiu). 

 Mots compostos i prefixats amb el segon formant 
començat per s seguida de consonant. S’hi escriu una e 
epentètica quan el segon formant coincideix formalment i 
semànticament amb un mot català: (electroestàtic-estàtic; 
però microscòpic). 

 

 



 Accentuació de les formes baleàriques de la persona 1 del 
present d’indicatiu d’alguns verbs: palès, confés, ingrés, 
interés. 

 Reducció de la llista de mots amb accent diacrític: s’escriu 
l’accent diacrític únicament en quinze mots monosíl·labs: 
bé/be, déu/deu, mà/ma, més/més, món/mon, pèl/pel, 
què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us, vós/vos. 

 S’escriuen sense accent diacrític els compostos i derivats 
d’aquests mots: adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a 
contrapel, entresol, subsol. 

 Supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats en el 
sufix –al: S’escriuen sense dièresi quan el mot primitiu no 
presenta un hiat (fluidal/fluid, laical/laic; però 
proïsmal/proïsme). 
 



MOT AMB ACCENT DIACRÍTIC MOT SENSE ACCENT DIACRÍTIC 

bé 
•contrari de malament: Ha treballat 
molt bé. 
•cosa posseïda (pl. béns): Béns 
immobles. 
•avantatge, satisfacció: Treballen pel bé 
del poble. 

be 
•anyell (pl. bens): Esquilava els bens. 
•lletra de l'alfabet (pl. bes): Pronuncia les ves com les bes. 

déu (pl. déus) 
divinitat, ésser suprem: Creure en Déu. Els 
déus primitius. 

deu 
•numeral (pl. deus): Va comprar deu llibres. Pòquer de deus. 
•font (pl. deus): Aquella deu ja no rajava. 
•formes dels verbs deure i dar: Deu diners al propietari. Em deus sis euros. No us deu pressa. 

és 
3a. persona singular del present de ser: 
Aquell home és el meu pare. 

es 
•pronom: Es pentina amb la mà esquerra. 
•article salat: Tanqueu es cavall. 
•plural de la lletra e: Les es tancades. 

mà (pl. mans) 
terminació del braç: Té la mà dreta bruta. 

ma (pl. mes) 
possessiu àton: Ma mare és alta. 

més 
adverbi, quantitatiu i substantiu masculí: Té 
més diners que tu. El signe de suma és un 
més. 

mes 
•part de l'any (pl. mesos): El mes de gener. 
•plural del possessiu ma: Mes cosines. 
•participi de metre: L'havien mes en llibertat. 
•conjunció adversativa: Va dir que vindria, mes no ho ha fet. 

món (pl. móns) 
conjunt de totes les coses; la Terra: He 
recorregut tot el món. 

mon (pl. mos) 
possessiu àton: Mon pare. 

pèl (pl. pèls) 
filament que creix a la pell: Hi havia pèls de 
gat per tota la casa. 

pel (pl. pels) 
contracció de prep. per i article el: Passa pel jardí. 



què 
•relatiu precedit de preposició; interrogatiu i exclamatiu: El 
bolígraf amb què escriu. Què vols ara? Què ha dit! 
•quid d'una qüestió (pl. quès): Ja em direu el què. 

que 
relatiu, conjunció i quantitatiu: El llibre que has comprat. 
Crec que no. Que interessant! 

sé 
1a. persona singular del present de saber: Jo no en sé res. 

se 
pronom: Se sap la lliçó. 

sí 
•adverbi d'afirmació: Sí, és cert. Diu que sí. 
•afirmació (pl. sís): Va contestar amb un sí indecís. 

si 
•pronom reflexiu o recíproc: Sempre parla de si mateix. 
•conjunció: Avisa'm si vols venir. 
•nota musical (pl. sis): Sonata en si bemoll. 
•cavitat o depressió (pl. sins): Els sins nasals. 

sòl (pl. sòls) 
superfície del terreny: Sòl urbanitzable. 

sol 
•astre (pl. sols): La llum del sol l'encegava. 
•nota musical (pl. sols): Desafinava en els sols sostinguts. 
•adjectiu: sense companyia (pl. sols): Se sentia sol i perdut. 
•formes del verb soler: On sols dinar? 
sols 
solament: Tan sols sé que ara no plou. 

són 
3a. persona plural de ser: Dilluns i dimarts són dies feiners. 

son 
•acte de dormir (pl. sons): Té un son profund. 
•ganes de dormir (pl. sons): La son el vencia. 
•possessiu àton (pl. sos): Son pare. 

té 
formes del verb tenir: Té la roba al calaix. Té, aquest és el 
llibre que em vas demanar. 

te 
•pronom: No te la dono. 
•arbust; infusió de les fulles d'aquest arbust (pl. tes): No 
m'agrada beure te. 
•lletra (pl. tes): Una te en posició final de mot. 

ús 
acció d'usar (pl. usos): Sabates desgastades per l'ús. 

us 
•pronom: Us vaig avisar. 
•plural de la lletra u: Les us no porten accent greu. 

vós 
pronom fort: Parlen de vós. 

vos 
pronom feble: Renteu-vos. 



Mots aguts 

alfil, Biarritz, Borís, (els) Carpats, centigram (i mil·ligram, 
etc.), ciclop, elit, iber, interval, misantrop, Munic, oboè, pipí, policrom, poliglot, Port Saïd,  
Raimon, soviet, taigà, (el) Tibet, tiquet, tuareg, viking, xassís, zenit, zulú, Zuric. 

Mots plans 

acne, aeròlit, Agamèmnon, almoràvit, alvèol, Àneu, anglòfob (i altres en -
fob), apoplexia, Aristides, Arquimedes, àugur, bantu, bronquíol, Ciríac, conclave, consola, Èdip, Efes, 
 Espàrtac, Èsquil, Eufrates, exegesi, fagòcit, Ganimedes, guru, hectolitre, hemiplegia (i paraplegia, 
etc.), Heròdot, Ígor, intèrfon (i gramòfon, magnetòfon, 
etc.), Jàfet, Jàson, Karamàzov, karate, Kefren, Kíev, letargia, libido, lígur, Mali, Marràqueix, medul·la,  
megàlit, meteoròlit, mimesi, míssil, monòlit, Nègueb, nuclèol, omòplat, osmosi, polièster, prènsil, quilolitre, 
 Ravenna, rèptil, rupia, Samaria, sinergia, Tàrent, tèrmit, tèxtil, torticoli, Vercingetòrix, zoòfit. Les persones primera, 
segona, tercera i sisena del present d'indicatiu dels verbs en -iar: estudia, canvies, copiï, canvien, estudiïs. 

Mots esdrúixols 

antropofàgia (i altres en -fàgia), Àrtemis, Àtila, aurèola (i rubèola, 
etc.), Bàssora, Bètulo, Cíbele, Dàmocles, diòptria, èczema, elèctrode, endòspora, Èsquines, hàndicap, Hèlsinki, 
 Hèracles, Himàlaia, isòbara, Ítaca, Làscaris, màrqueting, Mègara, Míkonos, olimpíada, Òtranto,  
Pèricles, període, pneumònia, Praxíteles, Prosèrpina, quàdriceps, Sàhara, Samòsata, Sennàquerib, Suíntila,  
Tàrraco, Úlfila, Úmbria, Vítiza. 



S'escriuen junts (sense guionet i sense espais) S'escriuen amb guionet S'escriuen separats (amb espais) 

Derivats amb qualsevol prefix: arximilionari, exdirectora, 
hipertensió, precristià, plusvàlua, pseudoprofeta, 
sotsdirector, vicerector, vicerectorat 
  
Derivats si el mot inicial portava majúscula i el mot prefixat 
resultant és un nom propi: Cisjordània, Prepirineu 

Derivats si: 
•És un conjunt lexicalitzat i ben 
fixat format per substantiu 
o adjectiu precedit de no: pacte 
de no-agressió, un no-
metall, geometria no-euclidiana, 
art no-figuratiu, els no-violents 
•El prefix precedeix una locució, 
un sintagma, o un mot que ja 
porta guionet: ex-directora 
general, manifestació pro-dret de 
vaga, ex-Unió Soviètica, anti-
nord-americà 
(Discrecionalment, es pot posar 
guionet per a evitar confusió amb 
un mot homògraf (pre-
ocupació 'ocupació prèvia', distint 
de preocupació); co-rector 'rector 
que actua ensems amb un altre', 
distint de corrector) o per a evitar 
formes gràfiques detonants (ex-
exiliat).) 

  



Compostos catalans: 
coliflor, curtcircuit, 
compravenda, a 
matadegolla, a 
correcuita, pocatraça, 
usdefruit, 
vistiplau, un 
sensesostre, un 
sensepapers 

Compostos catalans si: 
•Són numerals compostos (el guionet es posa entre la 
desena i la unitat, i entre la unitat i la centena): vint-i-
quatre, dues-centes, cinquanta-dosè 
•El primer element és un punt cardinal: nord-oest, 
Sud-àfrica 
•Són compostos reduplicatius: xiu-xiu, tic-tac, ping-
pong 
•El primer (o el segon) element acaba en vocal i el 
segon (o el tercer) element comença per r-, s- o x-: 
cara-rodó, Vall-de-roures, adeu-siau, gira-sol, poca-
solta, para-xocs 
•L'absència de guionet desfiguraria la fesomia dels 
components o en dificultaria la lectura: abans-d'ahir, 
Bell-lloc, Puig-aguilar, blanc-i-blau, mira'm-i-no-
em-toquis 
•El primer element duu accent gràfic: ciència-ficció, 
mà-llarg, pèl-curt, més-dient, déu-n'hi-do 
•El primer element és un símbol o el segon un 
número: pH-metre, goma-2 
•Els elements són noms propis: Salvat-Papasseit, 
Castella-la Manxa, Catalunya-Aragó 
•Algun dels elements inicials ja porta guionet: anglo-
nord-americà 

Locucions: baix relleu, Costa Rica, decret 
llei, Estats Units, lliure canvi, medi ambient 
  
Sintagmes lliures: cafè amb llet, mal humor 



Compostos amb formes prefixades (acabades en -o o -i): 
audiovisual, fisicoquímic, grecoromà, Hispanoamèrica, 
politicosocial 

Compostos no lexicalitzats (el 
compost no correspon a un 
concepte unitari): és admissible 
l'ús del guionet quan es vol 
remarcar la independència dels 
conceptes expressats per cada 
constituent: acord hispano-
americà ('entre Espanya i 
Amèrica'), àmbit catalano-
valenciano-balear 

  

Manlleus adaptats: agnusdei, cameràman, exlibris, 
videocasset 
  
Manlleus no adaptats que ja s'escriuen junts en la llengua 
d'origen: bypass, copyright, leitmotiv, mezzosoprano 

Manlleus no adaptats: art-decó, 
best-seller, music-hall, walkie-
talkie 

Llatinismes: honoris causa, 
motu proprio, per capita, sui 
generis 
  
Expressions començades per 
partícules que funcionen com a 
adverbials o adjectivals: a 
cappella, off the record 
  
Manlleus nominals, 
especialment romànics, no 
adaptats, que són sintagmes 
descriptius en la llengua 
d'origen: bel canto, dolce stil 
nuovo 

Derivats de compostos: noucentista, xiuxiuejar Derivats de compostos si el segon 
(o el tercer) element comença 
en r-, s-, x-: poca-soltada, vall-
de-rourà, vila-realenc 

  

Derivats de locucions i sintagmes: estatunidenc, 
lliurecanvisme, mediambiental 

Derivats de locucions i sintagmes 
si: 
•el primer element acaba en vocal 
i el segon comença en r-, s- o x-: 
costa-riqueny 
•l'absència de guionet pogués 
dificultar o alterar la lectura: 
sant-rafelí 

 

 



 Mots que han entrat recentment en el DIEC:  

 

 

blog, cànnabis, nietzscheà, séquia, cotó-en-pèl, 
menysestimar, fitnes, gòspel, gruyère, jacuzzi, kebab, off 
the record, sushi, antisistema, contrarellotge, 
sensesostre. 

 



 Combinacions binàries amb el pronom feble de 
tercera persona singular de datiu. Són acceptables: 

 
◦ Li+en= li’n /n’hi 

◦ Li+ho= li ho / l’hi  

Encara que la variant amb li és més habitual en els registres 
formals. 

 



 El complement directe preposicional.  
◦ Quan el CD és animat i pronominal o amb trets pronominals: 

Sorprendrà a molts /més d’un/uns quants. 

◦ Quan no és postverbal perquè està dislocat o focalitzat: Al nen 
el durà el veí; Al nen, el durà el veí. 

◦ Quan és contigu a un subjecte postverbal i tots dos 
compareixen en una comparativa en què se silencia el verb i 
en alguns casos també el subjecte: L’aconsella com un pare al 
seu fill; L’aconsella igual que a un fill. 

◦ Per simetria amb un complement precedent amb a: Us 
esperen a tu i al teu fill; A qui esperen és al teu fill;  -A qui 
esperen? –Al teu fill. 

 



 L’ús de les preposicions per i per a. La llengua formal 
manté la distinció entre ambdues preposicions; però 
les dues s’accepten indistintament i en tots els 
registres segons el parlar en certs casos: 
◦ Davant SN si indica orientació o intenció: Estudia per/per a 

metge; o opinió o punt de vista, Per/Per a l’Església el 
matrimoni és un sagrament; o quan forma part d’un adjunt 
concessiu, Per/Per a l’edat que té es conserva molt bé.  

◦ En les formes lexicalitzades no haver-n’hi per/per a tant, no 
donar per/per a gaire i l’expressió temporal per/per a sempre. 

◦ En construccions finals d’infinitiu: Ho fa per/per a viure; 
Serveix per/per a tallar.  

 



 Alternança de preposicions àtones davant una 
subordinada substantiva d’infinitiu. Les preposicions 
a/de no varien davant aquest tipus de construcció, 
mentre que en/amb se substitueixen per aquelles, 
solució preferible en els registres formals. 
◦ En/a en el CRV: basar(-se), entossudir-se, consistir, interessar-

se. 
◦ En/a/de en el CN: interès, desinterès, confiança, dificultat o de 

predicats com confiar, somiar [tots dos també sense 
preposició] (Té interès a/de/en ser-hi; Confia a/de/en/ᴓ poder 
comptar amb tu). 

◦ Amb/a/de en el CRV: conformar-se, comptar [també sense 
preposició], avenir-se, estar d’acord, ser compatible o trobar-
se (Compto amb/a/de/ᴓ ser-hi)  

◦ Es manté amb en tots els registres en predicats simètrics del 
tipus tenir relació i tenir a veure.  

 



 Usos del verbs ser i estar. En general, demanen ser les 
copulatives d’identificació (L’Alba és la cap) i les de 
caracterització que adscriuen una propietat circumstancial 
(El pare és ros; El pare és de Ciutadella) i estar les que 
atribueixen propietats resultants d’un canvi d’estat ( El pare 
està trist/cansat ). Les principals novetats són: 
◦ L’alternança entre ser i estar amb adjectius que indiquen estat civil 

o laboral, condició física: La veïna és soltera i ja està jubilada. 
◦ L’alternança entre ser i estar segons si l’adjectiu s’interpreta com 

una mera descripció o com un resultat, si bé afavoreix estar la 
presència d’adverbis com encara o ja: L’aigua encara/ja està freda. 

◦ L’ús de estar amb Sprep. que expressen estat o situació fruit d’un 
canvi o procés: L’acte està a punt de començar. També localitzacions 
figurades: Estem en les vostres mans. 

◦ La possibilitat d’usar estar en lloc de ser en construccions pròximes a 
les passives amb participis de verbs com determinar, que també 
accepten venir: L’ordre està/ve determinat per l’edat). 
 

 



 Construccions d’infinitiu d’un verb transitiu pronominal encapçalades 
amb per/per a que modifiquen un nom i tenen sentit de finalitat o 
destinació. S’usa per/per a en aquest tipus de construcció gramatical 
quan el verb transitiu pronominal conserva el pronom reflexiu 
inherent i el subjecte implícit de l’infinitiu és conegut pels 
interlocutors: A la cuina tens menjar per/per a emportar-te. 

 Duplicació aparent del relatiu per un clític pronominal. La duplicació 
és aparent quan el pronom feble no té funció sintàctica en la relativa o 
fa una funció diferent de la del relatiu en casos com els següents:  
◦ Si el pronom feble està lexicalitzat o és hi que fa inacusatiu un verb intransitiu: 

És d’aquí, d’on se’n va l’oli; A la fàbrica només hi treballaven dones. 
◦ Si és en quan representa el complement de totalitat d’una construcció partitiva, 

la qual és CD o subjecte postverbal (El banc tenia tres sucursals, de les quals ja 
han tancat dues/només en queda una); i en construccions coordinades com 
Amb el pa que tens i més que en duc/n’hi ha aquí ja en tindrem prou.  

◦ Si el pronom feble pertany a un adjunt de la relativa (Volen una còpia del 
missatge que va esborrar sense llegir-lo/quan el va rebre). 
 

 



 Les subordinades de relatiu amb el verb en infinitiu. 
Són possibles en certs casos: 
◦ En oracions en què el subjecte implícit de l’infinitiu coincideix 

semànticament amb el de l’oració de la qual depèn i el relatiu 
no fa de subjecte o CD de l’infinitiu: Buscava algú amb qui 
refer la seva vida; Han vist un lloc on acampar. 

◦ En enunciats no oracionals com ara títols o advertiments, en 
què el subjecte de l’infinitiu té una interpretació indefinida o 
arbitrària: Establiments on allotjar-se. 

◦ En oracions de relatiu sense antecedent que es troben 
principalment en oracions negatives amb tenir o haver-hi: No 
tenen de què parlar; No hi ha per on agafar-ho. 

En els registres formals són més habituals altres solucions; com 
les construccions d’infinitiu amb per o per a ( Han vist un lloc 
per/per a acampar ) o les oracions de relatiu amb subjuntiu 
sovint acompanyades d’un verb modal ( No tenen res de què 
puguin parlar ) 

 



 Ús de com a en comparatives hiperbòliques. És 
acceptable l’ús de com o com a en les comparatives 
hiperbòliques o prototípiques en què el segon terme 
de la comparació és un SN sense determinant ni 
quantificador o un S. Adjectival: 

 
◦ Va obrir uns ulls com/com a plats 

◦ Lluitaven com/coma llops 

◦ Aquella gent cridaven com/com a bojos. 

 



 La construcció amb en/al seguits d’infinitiu. 

 
◦ En+ infinitiu (correcta en registres formals). Aquesta 

construcció té dos valors: el temporal (En entrar ell, tots s’han 
alçat) i el causal (En llegir les teves cartes, li passen tots els 
mals). 

 

◦ Al + infinitiu (correcta en registres informals i en el parlar 
valencià).  A l’entrar ell, tots s’han alçat.  

 



 Les construccions causals amb degut i donat (= atès o 
vist), s’han lexicalitzat i formen construccions causals: 
◦ Degut: pot seleccionar un complement encapçalat per a i 

concordar en gènere i nombre amb el subjecte (La seva 
enemistat és deguda a uns deutes de joc), ha donat lloc a 
l’expressió causal degut a seguit d’un SN o una oració finita 
precedida per el fet ( No ve degut al mal temps; Degut al fet 
que ara mateix no hi ha prou personal, hem hagut de deixar 
de servir comandes). 

◦ Donat: forma una construcció causal seguit d’un SN o una 
oració finita (Donada la força amb què baixava l’aigua, van 
preferir no travessar la riera; Donat que tothom hi està a 
favor, s’aprova la moció). 

 



 El connector concessiu no obstant. La construcció no 
obstant s’usa com a connector concessiu en els registre 
informals, si bé en els registres formals és més habitual 
i, per tant, correcte, amb això anteposat o posposat: 
Sabia que no hi tenia res a fer i, no obstant això/això 
no obstant, hi insistia. 

 



 L’expressió de les fraccions horàries. Hi ha dos 
sistemes diferents per a expressar les fraccions 
horàries: segons els parlars, i segons l’internacional. 
◦ Al Principat, es compta per quarts l’hora en curs a mesura que 

es va completant, fet que és específic de la llengua catalana 
(sistema de campanar: un/dos/tres/ quarts de vuit [vuit=hora 
en curs]). 

◦ En valencià i baleàric, per a la primera mitja hora s’afegeix 
l’escreix respecte a l’hora ja completada i per a la segona mitja 
hora es resta el que falta per a completar l’hora en curs (el 
sistema de rellotge: les set i quart/mitja [set= hora ja 
completada]; les vuit menys quart [vuit= hora en curs]). 

◦ El sistema internacional, d’ús tècnic i especialitzat (per tant 
en aquests tipus d’àmbit, tant oral com escrit), afegeix a l’hora 
ja completada la fracció en minuts de l’hora en curs (les set (i) 
quinze). 

 



 L’elisió de no amb termes de polaritat negativa 
anteposats al verb.  
◦ L’anteposició al verb d’un quantificador negatiu (cap, ningú, 

res) basta per a donar valor negatiu a l’oració i legitimar un 
altre terme de polaritat negativa en posició postverbal: Ningú 
(no) sap res; Cap d’ells (no) ve mai. 

◦ En els registres formals, és més habitual mantenir l’adverbi no. 

◦ És poc freqüent l’anteposició de gens, mai i gaire. Aquest 
darrer només es pot usar anteposat si rep èmfasi contrastiu i 
va precedit de no: No gaire bé, estic. 

 



 Accents diacrítics 
 Mots prefixats i compostos amb el segon formant començat per r 
 Ús del guionet 
 Supressió de la dièresi. 
 Mots que han entrat recentment al DIEC. 
 Combinacions binàries. 
 CD 
 Per i per a 
 a/en/amb/ 
 Ser i estar 
 Duplicació del relatiu 
 Subordinades de relatiu amb el verb en infinitiu. 
 Com/com a 
 En/al + infinitiu 
 Degut/donat 
 No obstant 
 Elisió de no amb termes de polaritat negativa anteposats al verb. 


