
CANÇÓ ORTOGRÀFICA 

1 U àtona o neutra enmig de verb s’escriu, 

 segons tercera present d’indicatiu. 

2 En els noms i adjectius, família o primitiu, 

2E i quan això falla el castellà m’ho diu. 

3 Última en verbs en a haurà d’acabar, 

 I si és penul. la e has de posar. 

4 Els mots masculins duran una e al final, 

5 i en les femenines una a no hi queda mal. 

 En tota norma hi ha moltes excepcions, 

3E corre, vine, obre, omple a fi de verb són, 

1E però péixer i néixer, les tenen interiors, 

 com jeure i treure que aquestes també en són.  

4E Són masculines i també excepcionals. 

 -arca, -ista, i -cida, -ada  -ma, i -ta. 

5E I en les femenines igual que en castellà: 

 com mare i llebre, que a no han de portar. 

  

NORMES DE LA VOCAL NEUTRA  (el número fa referència als versos) 

1   Norma  enmig de verb es mira la vocal tònica del present d’indicatiu. 

1E Excepcions, verbs que les tòniques van amb –e i les àtones amb –a  

2   Norma  enmig de nom es mira la síl·laba tònica del primitiu o bé d’un         

derivat. 

2E Les excepcions solen coincidir amb la grafia castellana. 

3   Norma  a fi de verb última lletra -a i penúltima lletra –e 

3E Aquests verbs són excepció i també els infinitius de la 2ª acabats en –re 

4   Norma  a fi de nom i adjectiu els mots masculins acaben en –e 

4E Excepcions el mots masculins acabats en aquestes terminacions. 

5 Norma  a fi de nom i adjectiu els mots femenins acaben en –a 

5E Els mots femenins que en castellà acaben en –e en català també 

 

PARAULES QUE NO SEGUEIXEN CAP NORMA – (Contràries al castellà) 

L’EMPAR, DONA DE L’ASSASSÍ DE L’ENYORAT AMBAIXADOR, TINGUÉ 

UNA AVARIA SORTINT DE L’ASSEMBLEA DAVANT EL MERAVELLÓS 

MONESTIR PUNXEGUT 

 

 


