
Orientacions sobre els errors més freqüents 
 
1. PRONUNCIACIÓ 
 
Errors més habituals: pronúncia apitxada (platxa, possar), problemes amb l’obertura 
de les vocals, palatalitzacions innecessàries en mots cultes (llògic, nyervi),  caiguda de d 
intervocàlica (vesprà), caiguda d’altres consonants intervocàliques (juar, estàem), 
addició de consonants innecessàries (prèmit), metàtesis de r (quidrar), pronúncia 
incorrecta de ll (Sabade[l], u[j]), aspiració de les s implosives (e[h]coltar), presència de 
sons corresponents a altres llengües ([], []), posició incorrecta de l’accent (atmòsfera, 
estúdie). 
 
2. LÈXIC 
 
Errors més habituals: lèxic inadequat al registre (ficar, arrimar), barbarismes (noms, 
especificadors i formes pronominals: metxero, aconteiximent, ingenier, lio, testic, 
varios, algo, els demés, confusió res/gens; adjectius: empalagós, inalàmbric, templat, 
bonico; verbs: adelantar, apoiar, crussar, omplenar, permanéixer; adverbis i 
preposicions: casi, entonces, antes, menos, poc a poc, degut a, front a, junt a; 
connectors: en quant a, pues, doncs (amb sentit causal), sin embargo, bueno, sempre i 
quan, per a què (amb sentit final)). 
 
3. MORFOSINTAXI 
 
Errors més habituals: omissió dels pronoms en (tinc tres) i hi (sol haver massa gent), 
confusió ho/lo (això, dóna-li-lo a ell) i altres usos incorrectes dels pronoms (ús de lis; 
liisme; confusió entre es i us/ens: s’entenem molt bé tu i jo), elecció incorrecta de les 
variants formals dels pronoms o dels articles (el home, el agafa, porta-lo), ús de l’article 
lo neutre, preposició a davant del complement directe, formes verbals inadequades 
(tingam; perga, encenguent, n’hi hasca; detés; reflexar; admitir i semblants, recurrir i 
semblants, percibir i semblants, incluir i semblants, confundir i semblants, abatir i 
semblants, interrumpir i semblants), perífrasis verbals incorrectes (tinc que, hi ha que, 
anar + infinitiu amb valor de futur), problemes amb les concordances. 
 
4. COHERÈNCIA, COHESIÓ I ASPECTES PARALINGÜÍSTICS 
 
Errors més habituals: discurs desorganitzat, repetició de les idees, manca de cohesió 
entre les parts, connectors inapropiats per a les idees expressades, manca de fluïdesa, 
ritme inadequat. 
 
 
 
 


