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Pautes de correcció en català 

 

 

1. No es pot confondre les formes hem i em.  

 2. Les preposicions en i amb s’han de canviar per a (o de) quan 

introdueixen un complement que té com a nucli un verb en infinitiu. 

3. Les preposicions febles a, de, en i amb cauen davant la conjunció que. 

4. Que s’escriu sense accent quan és un relatiu que no va precedit de 

preposició, quan és un adverbi o quan és una conjunció. 

5. Què s’escriu amb accent quan és un relatiu que va precedit de preposició 

o quan és un pronom interrogatiu, vagi o no precedit de preposició.  

6. On només indica lloc i, per tant, no es pot utilitzar aquest pronom relatiu 

amb cap altre valor. 

7. Perquè / Per què / Per a què 

Perquè és una conjunció que pot introduir oracions subordinades causals o 

finals.  

Per què i per a què són combinacions d’una preposició (per o per a) i un 

pronom (interrogatiu o relatiu). 

8. La conjunció doncs té valor consecutiu i no pas causal. Per tant, no és 

correcte quan equival a un connector que indica causa.  

9. S’han d’evitar els calcs del castellà tant a nivell lèxic com d’estructures 

lingüístiques. 

9.1. El neutre castellà Lo que equival a les formes catalanes el que, 

allò que. Lo cual equival a les formes catalanes cosa que, la qual cosa. 

9.2. La perífrasi d’obligació s’ha d’expressar amb haver + de + 

infinitiu, caldre + infinitiu o bé caldre + que. Per tant, la forma tenir que 

és incorrecta. 

9.3. El connector en quant a és incorrecte. Per tant,  s’ha de dir pel 

que fa a o quant a.  
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Pautes de redacció en català 

 

 

1. Estructura correcta del text: introducció, nus i conclusió. 

2. En el nus, cal exposar les idees ordenant-les i agrupant-les amb 

claredat i precisió. 

3. Vigilar que el paràgraf no sigui massa llarg. 

4. Evitar les frases massa llargues. 

5. Les frases han de seguir l’ordre lògic: (CC) ,S, V, CD, CI i CC. 

6. Ús correcte dels signes de puntuació. 

7. Usar les paraules adequades a la situació comunicativa. 

8. Emprar sinònims per no repetir els mateixos mots. 

9. Limitar l’ús de possessius. 

10.  Respectar la unitat d’estil. 

11.  Abans de donar un text per acabat, cal 

11.1. Passar el corrector per eliminar faltes d’ortografia  

11.2.  Revisar el text  tenint en compte els punts anteriors. 
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Hem/em 
No es pot confondre les formes hem i em.  
Hem = cast. hemos: 

Hem anat a passejar pels afores de la vila. 
Em = cast. me (a mí ): 

Em molesta que la gent sigui hipòcrita. 
En els dialectes orientals sovint es confonen les preposicions a, en i amb i 
el pronom feble em.  

 

Canvi de les preposicions en i amb 
Les preposicions en i amb s’han de canviar per a (o de) quan introdueixen 
un complement que té com a nucli un verb en infinitiu: 

Penseu en les verdures. 
Pensa a comprar les verdures. 

 
Caiguda de les preposicions a, de, en i amb 
Les preposicions febles a, de, en i amb s’elideixen (o cauen) davant la 
conjunció que: 

Confio a arribar a temps. 
 Confio (Ø) que arribaré a temps. 
 
Aquestes preposicions també cauen davant la conjunció que quan formen 
part de preposicions compostes o locucions prepositives: 

No he menjat d’ençà de la meva arribada. 
 No he menjat d’ençà (Ø) que vaig arribar. 
 
Que 
S’escriu sense accent: 

1) quan és un relatiu que no va precedit de preposició. Per assegurar-
nos que es tracta d’un pronom  relatiu, el podem substituir per un 
altre element com el qual (o la qual...): 

El noi que passa pel carrer és el meu cosí. 
2) quan és un adverbi. En aquest cas, dóna idea de quantitat: 

Que bé ho han fet! 
3) quan és una conjunció: 

3.1) que introdueix una oració independent o principal amb què 
expressem un desig, un prec, una ordre o volem posar èmfasi en allò 
que diem: 

 Que vingui de pressa! 
 Que vindran avui? (Podríem eliminar aquest que, perquè 
l’única funció que fa és posar èmfasi a la pregunta).  

3.2) que introdueix una oració subordinada: 
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  M’agrada que sigueu puntuals. 
3.3) que forma part d’una locució prepositiva o d’una locució 
conjuntiva: 

 He vingut per tal que m’ajudis. 
 

Què  
S’escriu amb accent: 

1) quan és un relatiu que va precedit de preposició: 
El llibre de què us parlava abans. 

2) quan és un pronom interrogatiu, vagi o no precedit de preposició. Per 
assegurar-nos que és un pronom interrogatiu, podem intentar 
canviar-lo per quina cosa (o quines coses) o bé quin motiu (o quins 

motius): 
Què vols que t’expliqui? 
De què vols que parlem, avui? 

 
El relatiu adverbial On 
Només indica lloc i, per tant, no es pot utilitzar aquest pronom relatiu amb 
cap altre valor: 

 La sala on ens reunim habitualment resultarà massa petita. 
 
Connectors causals 
Aquests connectors introdueixen la causa o el motiu del que expressa 
l’oració principal. El més important és perquè: 

He deixat de fumar perquè m’ho ha aconsellat el metge. 
Altres connectors causals són: ja que, vist que, atès que, com que, com 

sigui que, a causa que, per raó que. També hi ha els connectors arcaics o 
literaris car, puix que, puix, per tal com. 
 
Connectors finals 
Introdueixen oracions que assenyalen la finalitat o l’objectiu del que 
s’expressa en l’oració principal. La més usual és perquè: 

Han subornat el porter perquè els deixés entrar a l’estadi. 
Altres connectors de finalitat són: a fi que, per tal que: 

Els hem ajudat a fi que puguin sortir-se’n sense problemes. 
 
Perquè / Per què / Per a què 
No s’han de confondre aquests tres connectors, que fonèticament es 
confonen en molts parlars. 
Ja hem vist que la forma perquè és una conjunció que pot introduir 
oracions subordinades causals (que generalment tenen el verb en indicatiu) 
o finals (que tenen el verb en subjuntiu). Quan dubtem davant un perquè i 
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no tenim clar si és causal o final, la regla pràctica és substituir aquesta 
conjunció per un altre connector causal o final i comprovar quin d’ells ens 
funciona: 

L’animal pot respirar bé perquè la capsa està foradada.  
Podem dir: Com que la capsa està foradada, l’animal pot respirar bé 
= conjunció causal. 
Han foradat la capsa perquè l’animal pugui respirar bé.  
Podem dir: Han foradat la capsa a fi que l’animal pugui respirar bé = 
conjunció final. 

 
En canvi, les formes per què i per a què són combinacions d’una 
preposició (per o per a) i un pronom (interrogatiu o relatiu). En aquests 
casos, el pronom es pot substituir per un altre element com el qual (o la 

qual...), en el cas que sigui un relatiu, o quina cosa (o quines coses) o bé 
quin motiu (o quins motius), en el cas que es tracti d’un interrogatiu: 

Encara no han tractat el punt per què t’interessaves ahir = Encara no 
han tractat el punt pel qual t’interessaves ahir (relatiu). 
No sap per què ho ha fet = No sap per quin motiu ho ha fet 
(interrogatiu). 
Ja hem descobert per a què serveix = Ja hem descobert per a quina 

cosa serveix (interrogatiu). 
 
Connectors consecutius (o il·latius) 
Indiquen que el segon dels dos elements coordinats és una conseqüència 
del primer. Alguns d’aquests connectors són: per tant, doncs, així, en 

conseqüència, per consegüent, consegüentment, de manera que, així és 

que: 
No compleixes tots els requisits; per tant, no et podem donar la 
feina. 
Sembla que no estan gaire contents; el seu candidat deu haver perdut 
les eleccions, doncs. 

 
La conjunció doncs té valor consecutiu i no pas causal. Per tant, no és 
correcte quan equival a un connector que indica causa. Si no sabem si un 
doncs és correcte o no, la regla pràctica és intentar canviar-lo per perquè i 
veure si la frase té sentit. Sí té sentit és senyal que en aquesta frase el doncs 

és incorrecte. 
L’oncle no podrà arribar avui, doncs *ha perdut l’avió (incorrecta). 
S’ha de dir: L’oncle no podrà arribar avui, perquè ha perdut l’avió 
(indica causa). 
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Barbarismes 
S’han d’evitar els calcs del castellà tant a nivell lèxic com d’estructures 
lingüístiques. 
 

Equivalències del “lo” neutre castellà 

El neutre castellà Lo que equival a les formes catalanes el que, allò que: 
Lo que dice tu padre = el que diu el teu pare / allò que diu el teu 
pare. 

Lo cual equival a les formes catalanes cosa que, la qual cosa: 
Has maltratado a un perro, lo cual es abominable = has maltractat 
un gos, la qual cosa (o cosa que) és abominable. 

 
La perífrasi d’obligació s’ha d’expressar amb: 
haver + de + infinitiu: Encara he d’acabar el treball. 
caldre + infinitiu: Cal presentar el treball abans de dimecres. 
caldre + que: Cal que acabem el treball abans de dimecres. 
 
Quant a i  pel que fa a 

El connector en quant a * és incorrecte. Per tant,  s’ha de dir pel que fa a o 
quant a. Altres locucions prepositives equivalents a aquestes dues són: 
respecte a, referent a, pel que respecta a, amb referència a, a propòsit de, 
tocant a: 

Quant a la temporització, penso que l’haurem de decidir més 
endavant. 

 
 
 
 

 
 


