
CATCATALÀ ALÀ SELECSELECTIVTIVITAITATT

-Accentuació-Accentuació

-Dièresi (-Dièresi ( norma d'estalbi )norma d'estalbi )

-Apòstrof -Apòstrof 

-Determinants-Determinants

-Adjectius [ e / a ]-Adjectius [ e / a ]

-Verbs reulars ( imperatius ! neació imperatius )-Verbs reulars ( imperatius ! neació imperatius )

-Verbs irreulars-Verbs irreulars

-"orrecció d'errors en les oracions-"orrecció d'errors en les oracions

-Vularismes -Vularismes [ [ -uer -uer ]]

-#ombre dels substantius ( plurals )-#ombre dels substantius ( plurals )

-$nfinitiu-$nfinitiu

-%erundi-%erundi

-&intai-&intai

-Accent Diacrtic-Accent Diacrtic

-%èneres eriodistics-%èneres eriodistics

-ronoms febles-ronoms febles

-&ociolin*stica-&ociolin*stica

-+onètica-+onètica

-,racions subordinades (substanties. adjecties i aderials )-,racions subordinades (substanties. adjecties i aderials )

-aura a la ciutat dels sants-aura a la ciutat dels sants

-Drames rurals-Drames rurals



ACCENTUACIÓ

erdó auda ( acaba en a.e.i.o.u.as.es.is.os.us.en.in)

+0cil plana (no acaba en a.e.i.o.u.as.es.is.os.us.en.in)

1ómbola esdr2iola (s'acctent2en totes)

accents3 0 / è/ 4/  / ò/ ó / 2

L'accent diacrític 4s a5uell 5ue es posa per distinir. en la majoria de casos. parells de paraules 5ue

s'escriuen iual però sinifi5uen coses ben diferents6

7emples3 sol- sòl / te-t4 / 5ue-5uè

sense  accent amb  accent

be3 nom de la lletra b8 ai. an9ell.
corder

bé(plural béns)3 possessions8 aderbi8
conjunció

bota3 cal:at8 erb botar bóta3 recipient

coc3 cuiner8 carbó8 bacteri cóc3 coca

coll3 part del cos Cóll3 topònim

com3 aderbi cóm3 obi

cop3 encontre iolent. colp
cóp3 cerro8 mesura de capacitat8 ran
copa

cos3 conjunt d'un oranisme8
corporació

cós3 cursa

de3 font8 numeral
des3 fonts8 formes del erb deure

!é (plural déus)3 diinitat
!é3 nom propi d'alun d4u
monoteista

!ona. dones3 4sser ;um0 de ènere
femen8 muller

!óna. dónes3 formes del erb donar 

es3 pronom refleiu és3 forma del erb ser 

"e3 domini. sen9oria8 present de fer  "é3 passat de fer 

"ora3 aderbi "óra3 erb ser 

#oc. $ocs3 acció de juar. entreteniment
 $óc3 indret on an a dormir els ocells
 $óc. $ócs (però joca)3 ajocat

les3 article8 pronom8 adjectiu (antònim
de il<lès)

Lés3 topònim

ma3 (plural mes)3 forma del femen de
l=adjectiu possessiu mon

%& (però mans)3 part final del bra:

mes3 dot>ena part d'un an98 possessiu8
però8 participi de metre

més3 5uantitatiu



-os3 pronom personal feble -ós3 pronom personal fort

La diresi.

2s3 ? ) per formas la ( @ ) en els diftons creients

) er trancar un difton ( 5uan no podem posar accent )

e3 ai*es. 5*estió

erbs en imperfet3 produBa. obeBa

norma d'estali3

&ón casos en 5uè no mar5uem a5uests ;iats amb el sine de la dièresi6 #o posem dièresi. malrat

5ue ;i ;a un difton 5ue no es forma en els casos se*ents3

1. Cuan la I o la / ;an de duur accent seons les normes d'accentuació3

pas. e. condus666

2. 7n els temps erbals  "tr  (arair4) . condicional (arairia) . in"initi  (arair) i +erndi

(araint) dels erbs acabats en ocal ! ir

traduint. reduir6666

3. 7n els sufios 0isme1 0ista

eoista. alturista666

4. 7n les paraules composes amb els prefios contra1 re1 co1 anti1 semi

contradicció. reicidir. antiinflamatori. coincidir666

5. 7n els mots 5ue tenen terminacions llatines com 0is1 0im

a5u0rium. pòdium. 0rius6666

ELS !ETE2%INANTS



?6 1$@&3

-Articles

-Demostratius

-ossesius

-Cuantitatius

-$ndefinits

-#umerals

-$nterroatius / 7clamatius

6 Apòstrof

#o s'apostrofen les paraules femenines 5ue comen:en per i / u / ;i / ;u o 5ue la primera sl6laba

siui 0tona6

73 a ;istòria / a ;umanitat / a independència / a unitat

E6 ossessius

el nostra / la nostra / el ostre / la ostra

F6 $ndefinits

un altre / una altra

G6 #umerals

"ardinals3 ?GHF il cinc-cents seianta-5uatre

,rdinals3 ?r n Er Ft Gè 6666

H6 Cuantitatius

massa / prou / for:a ----I A5uests són inariables e3 1inc masses deures (incorrecte)

1inc massa deures

aire / bastant ----I 14nen plural però no femen 1inc bastants cosins (correcte)

1inc bastantes cosines (incorrecte)

SU3STANTIUS



$nterferències amb el castell03

els afores el pendent el dubte

un anell el corrent el lleiu

els espinacs el sen9al 666666666666666

un aantate el costum

el pebre el deute

el compte el lleum

el front el titella

femenins3

una amaror la sida

una an0lisi la remor

les postres una aroma

una 0ncora la suor

una olor la dent

la sndrome una allau

&$%#$+$"A1& D$+7J7#1& &7%,#& 'AJ1$"7

un editoral / una editorial

el fi / la fi

el llum / la llum

un ordre / una ordre

el son / la son

el terre / la terra

el còlera / la còlera

el pols / la pols

el podor / la podor

#,KJ7 D7 &@K&1A#1$@

?6 Vocal tònica e3 m0. mabs

carbó. carbons

6 Doble plural

-st test. testos



-t tets. tetos

-i rai. rajos

-sc disc.discos

E6 asculins auts

-s

-:

- --------I -os nde. ndes anne. anneos ust. ustos

-i

-t

L'A!#ECTIU

?a terminació3 mLf ell 4s intel6lient ella 4s intel6lient

 terminacions3 m / f ell 4s llei ella 4s lletja

are ara

ample ampla

còmode còmoda

culte culta

dine dina

66666666666666

Adjectius3

ample ampla

intel6lient intel6lient

;omòle ;omòloa

socolent socolenta

amable amable

feli: feli:

cèl6lebre cèl6lebre

pobre pobra

culte culta

f0cil f0cil

amarant amarant

ELS VE23S



17& V7JKA& D7 A J$7JA. &7%,#A $ 17J"7JA ",#M@%A"$N ! 7& V7JK& $JJ7%@AJ&

(llibre)

SINTA4I. /2ACIÓ SI%)LE

?6 1ipus de erb

a) impersonals ---I no tenen subjecte L plou. nea6666

b) erbs copulatius ----I ser / estar / semblar

c) erbs transitius----I necessiten "D e3 comprar el diari / robar joies

erbs intransitius ----I no poden portar "D e3 córrer . telefonar .caminar6666

6 &ubjecte

a) concordan:a ( subjecte6erb)

b) a l'oració . el6lptic . impersonal

c) V6 Amb subjecte darrere (aradar. interessar. resultar. enir. arribar666)

d) assia reflea O 7s enen cosesP coses L subjecte O7s descomptaran tres puntsP Epunts

subj

E6 "omplement del erb

complement directe3

− V6  1ransitiu  ronominalit>ació3  el  /  la  /  e ls  /  les  /  en  /  ;o

e3 ell mira les notes ( les notes L "D )

− ,ració passia i "ompl6 Aent3 Actia L 7n Moan menja tom05uets / assia3 7ls

tom05uets són menjats per en Moan ( són menjats L 6 assiu ) V passiu L 6 &er ! participi

− a ! "D (incorrecte) Abra:o a la mea mare ( incorrecte ) Abra:o la mea amre6

"omplement indirecte3

− a / per a L & prep ronominalit>ació li / els e3 "ompra un real a la sea mare L li

compra un real

"omplement "ircunstancial 3

− lloc / temps / mode / instrument / compaQia / causa

− & Ad i "# poden fer la funció de ""

L'IN5INITIU



a) ularismes en -uer e3 sapiuer ( saber) / capiuer (cabre) / pouer (poder) / siuer (ser)666

b) $nterferències R conjuació -J7

batre

cloure

córrer

fondre --------------------I ! deriats combatre (combatir) incórrer (concórrer)

metre

rebre

rompre

decebre

c) &ón de la ER conjuació

Atemorir . repel6lir. competir. arantir. reflectir. traBr. cloBr66666 ?R conjuació3 aterrar. culpar6666

d) #o són incoatius

ajupir ----I ajupeio no

bullir ----I bulleio no

fuir ----I fueio no 666666666666666666666666

6E2UN!I

-ularismes en -uer &AK7#1 #, sapiuent / "AK7#1 #, capiuent

S& D7 %7J@#D$

?6 &imultaneBtat

6 Acció immediatament anterior #, posterioritat o causa

LES )E2752ASIS VE23ALS

!'in"initi.

-De probabilitat3 deure ! infinitiu e3 er 5uè corre T Deu tenir presa 6666

-D'obliació3 ;aer de ! infinitiu e3 Ua de fer-;o

-D'intencionalitat3 oler ! infinitiu e3 Vol fer-;o

-De possibilitat3 poder ! infinitiu e3 #o puc fer-;o

-De ponderació3 arribar a ! infinitiu e3 Arribar0 a fer-;o

-D'imminència3 anar a ! inf 3 Anaa a fer-;o estar a punt de ! inf 3 Ue estat a punt de fer-;o



-D'inici3 ("omen:ar a ! inf) (arrencar a ! inf ) (posar-se a ! inf)

-D'acabament3 acabar de ! inf Ma ;e acabat de rentar

-De repetició3 tornar a ! inf Ua tornat a ploure

!e participi.

-De conse5*ència3 5uedar ! part 3 Vam 5uedar decebudes

-De resolució3 tenir ! part 3 Ma tinc aproades dues assinatures

!e +erndi.

-De duració3 (estar ! er ) ---I +a dues ;ores 5ue est0 saltant (anar! er) ---I Anaa escampant

cal2mnies

%/25/L/6IA VE23AL

Verbs reulars6 7n catal0 ;i ;a E conjuacions 3 ?R 3 -AJ / R3 -7J.-J7 / ER3 -$J 6

7ls erbs reulars seueien un model de conjuació per contra els irreulars no6

J$7JA ",#M@%A"$N3

?6 D,#AJ 4s reular3 #, & M, D,#" 66666 'S& ",JJ7"17 & dono. doni. don4s6666

6 "anis d'ortorafia3 c---I : comen:o / comences ---Ij monjo / mones etc6666

E6 Dièresi8 a5uell rup de erbs 5ue acaben en ocal ! -ar

actuar. triar. estudiar. caniar. suar 666 resent subjuntiu L 5ue jo estudiB . 5ue tu triBs666

$mperatiu L "ania tu . canB ell . caniem nos. canieu s. caniBn ells 6666666666

&7%,#A ",#M@%A"$N 3

+utur i "ondicional -----I 7s formen a partir de l'infinitiu e3 erdre perdr4

17J"7JA ",#M@%A"$N

urs3 Dorm-o / Dorm-s / Dorm / Dorm-in / Dorm-iu / Dorm-in

$ncoatius3 ser- eio / ser-eies / ser-ei / ser-im / ser-iu / ser-eien

2. Dièresi 3 ocal ! ir L traduBr. araBr. obeBr 6666 73 $mperfet subjuntiu L ,bes / ,beBsis /

,bes / obessim / obessiu / obeBsim

res6 $ndicatiu3 araeio / araeies / araei / araBm / araBu / araein

res6 &ubjuntiu3 tradueii / tradueiis / tradueii / traduBm / traduBu / tradueiin

I%)E2ATIU



canta tu

canti ell

cantem nosaltres ---------I 7ls imperatius 5ue conjuats facin -ue la

canteu osaltres seona persona del sinular i plural canBa 6 7emples 3

cantin ells

"onec3 conei tu / coneui ell / coneuem nosaltres / coneiieu osaltres / coneuin ells

Absoldre3 absol tu / absolui ell / absoluem nosaltres / absoleu osaltres / absoluin ells

EL C/%)LE%ENT !E 286I% VE23AL



&6 prep 3 introdit per una preposició

a preposició a lliada al erb

Verbs3 recordar-se de / oblidar-se de / adonar-se de / riure's de / continuar a / creure en 66666

AT2I3UT

erb copulatiu3 ser / estar / semblar modifica o complementa tan al subjecte com al erb

C/%)LE%ENT )2E!ICATIU

#ormalment 4s un adjectiu6 "omplementa a un erb predicatiu6 "omplementen al;ora erb i

subjecte6

ELS )2/N/%S 5E3LES

i ai fer una abra:ada -----I Vai fer-li una abra:ada

"$ L ai fer-los / 7ls ai fer

7 / 7#& ------I ? persona

71 / @& --------I  persona

7& ---------------I E persona

Cuan els erbs comen:en per i / u / ;i / ;u 0tones no s'apostrofa e3 #o utilit>a l'aenda #o la

utilit>a6

C/%)LE%ENTS VE23ALS 9 SU3STITUCIÓ )2/N/%INAL 9 E4E%)LES

C! el / la / els / les Uan pro;ibit a5uest producte----I ';an pro;ibit

SN de"init en Uan pro;ibit molts productes ----I #';an pro;ibit molts

netre ( aiò / allò / subordinada / substantia ) ;o Uan pro;ibit aiò ---I Uo ;an pro;ibit

C: Indirecte li / els Uan demanat perms a l'alcaldessa ----I i ;an demanat perms

C: 2+im Verbal en / ;i Ma s';a adonat de l'error ----I Ma se n';a adonat

C: Circnstancial ; S: Ad- ; S: )rep ;i 7scriu malament ---I ;i escriu

Atribt ;o 'empar 4s alacantina ----I 'empar ;o 4s

C: )redicati ;i a carn es eu passada -----I a carn s';i eu

",6,"A"$N D7& J,#,& +7K7&

a) &eons el temps erbal

-darrera del erb ----I infinitiu OAafar-loP / erundi OAafant-loP / imperatiu O Aafa-;oP

-a daant / al darrera ----I perfrasi erbal i passat perifr0stic e3 Vull aafar els llibres L 7l ull

aafar

-a daant 3 la resta del temps ----------I 'aafo / ';e aafat / 'aafaria6666



b) seons la forma del erb

-ronom daant del erb ! consonant L 7l pentina

-ronom daant del erb ! ocal L Apòstrof O 'aafoP

-ronom darrera del erb ! consonant L %uionet L Vull aafar-;o

-ronom darrera del erb ! acaba en ocal L Apòstrof L Aafa'l

Ap(stro".

&empre a la dreta. el m0im possible

e'n dóna

'en dóna (incorrecte)

Wecepcions3 7l pare d'en art '7# 3 treu el pa del forn ---I '7n treu

A U$ no 'U$ osa la safata damunt la taula ------I a ;i posa

6ionets

? sol apòstrof i tants uinets com caluin e3 podeu anaros-en / podeu posar-os-la / Dóna-me'l

SINTA4I !ELS )2/N/%S 5E3LES

?6&ubjecte3 #om4s es pot substituir en un cas 3 7#

7l subjecte a darrera del erb

2. "omplement directe3

"D definit 3 introduBt per un article definit o demostratiu 3 el / la / els / les

"D indefinit3 introduBt per un article indefinit o 5uantitatiu o determinant indefinit 3 7#

"D neutre3 aiò. allò . subord6 &ubstantia

E6 "omplement indirecte3

i / 7ls però A17#"$N3 7s pot confondre "D al plural OelsP 6 7l plural sempre 4s 3 7ls

F6 ""  /  "JV  3

7ns ;an de fiar en la preposició encap:alada 3 D7 implica 7#

5. A1J$K@1 U, indef 7 / A / 7& / 7&

6. " J7D3 substitució per ;i



7. "# / "6 ADM3 #om4s es substitueien 5uan an introduits per D7 3 s capa: de suspendre 3

#'4s capa:

LAU2A A LA CIUTAT !ELS SANTS < %i*el Llor

(apunts classe ! libre )

5/T/C=)IA 68NE2ES )E2I/!7STICS

Article d'opinió . columna. cartes al director o al lector . crtica6666

68NE2ES IN5/2%ATIUS

a notcia. reportate. crònica66666

2E6IST2ES TE4TUALS

7&1X#DAJ3 s un tipus de reistre eneral . pot ser escrit o oral . amb una isió objectia i un rau

mitj0 ( mitj0-alt)6 7s troba una arietat dialectal comuna entre tots els parlants i com un reistre

neutre ade5uat a les situacions mnimament formals6 &'ensen9a preferentment als centres

docents6 "oincideien amb la llenua correcta o normatia6 "rea en els parlants conciència de la

llenua6 "onstrucció culta i correcte. eita formulacions 5ue dificulten la comprensió6 Ss de

cultismes coneuts i eita col6lo5uialismes6 Ss eneralment denotatiu del llenuate6

"$7#1$+$",1Y"#$"3 s un tipus de reistre m4s especialit>at6 ot ser escrit o oral. amb una isió

objectia i un rau alt6 7s caracterit>a per l'absència de referències personals i 2s d'oracions

impersonals6 Ss del llenuate formalit>ats i de codis propis (smbols alebraics. 5umics.

fonètics66)6 Ss airab4 absolut d'oracions enunciaties6 1ecnicismes i cultismes. soint creats a

partir d'elements recs i llatins o b4 de llen*es com l'anlès6666Ss eclusiament denotatiu del

llenuate6

$17JAJ$3 1ipus de reistre eneral6 Uabitualment el podem trobar escrit6 resenta una isió

subjectia i el rau normalment 4s alt6 7s caracterit>a per una ran epressiitat6 "omplei una

funció estètica 5ue 4s la m4s tpica però no la 2nica6 resenta soint artificiositat6 7l llenuate

literari 4s el m4s ric i ariat. de manera 5ue una obra pot incloure tota mena de reistres

se5*ències tetuals i tupus de tet6 a sea sintai normalment 4s complea6 Ss de tots els mots de

la llenua fins i tot de dialectismes6 Ss connotatiu . fiuratiu. polisèmic. simbòlic6666"osa 5ue

afaorei no tan sols la diersitat d'interpretacions sinó tamb4 l'accès a realitats altraments difcils



d'epressar6

5otoc(pia sociolin+>ística

L'/2ACIÓ C/%)/STA

,ració simple L un sol predicat

,ració composta L dos o m4s predicats

tipus de coordinades3

oració coordinada coplati-a . (i . ni) e3 ol 5ue inuis i ;i insistei

oracions coordinades dis$nti-es . (o . o b4) e3 Dema far4 aiò o un altre cosa

oració coordinada distribti-a . ( ni666;i / o 666o / ara666ara 6666) e3 no 4s feli> ni ;o ser0 mai

oració coordinada e?plicati-a . (4s a dir / o siui / aiò 4s 666) e3 m'arada la camiseta 4s a dir ull

5ue me la compris6

/ració coordinada ad-ersati-a. (però / sinò (5ue) e3 &e es5uiar però m'arada m4s la platja

oració coordinada il:lati-a. Oconse5*ènciaP (doncs. per tant. de manera 5ue666) e3 enso. per tant

eisteio6

/ració coordinada continati-a. (a m4s. d'altra banda. doncs666) e3 Doncs com et deia. prefereio

la platja6

/2ACI/NS SU3/2!INA!ES.

Ui ;an de tres tipus 3 &@K&1A#1$VA. ADM7"1$VA . ADV7JV$A

&@K&1A#1$VA3 completia / d'infinitiu / interroatia / de relatiu

ADM7"1$V7&3 de relatiu ( funció del pronom relatiu ! antecedent )

ADV7JV$A& 3 temporal / locatia / modal / casal ; "inals / concessies / consecuties /

comparatia / condicional 6

(mirar fotocòpia ! apunts ! es5uemes ! eercisis o6 &ub6 &ubs6666)

!2A%ES 2U2ALS < Victor Catal&

apunts classe ! resum internet

5/N8TICA.

(eercicis ! resum del llibre ! es5uema llibre)


