
• Juxtaposades: oracions independents, amb sentit complet, separades per signes de puntuació. Ex.: Està molt enfeinat: tornarà tard.
• Coordinades

(P1 – P2)
Les PC tenen sentit ple per separat (mateix
nivell gramatical). Les oracions s’uneixen per
unes conjuncions o locucions conjuntives que
modifiquen, en certa manera, el contingut de
les oracions coordinades.

Ex.: En Lluc juga a handbol i en Joan juga a tennis.
Ex.: Plovia, però l’excursió es va fer igualment.
Ex.: A l’estiu faré un intensiu d’anglès o m’apuntaré a un curset de teatre.

Ex.: Ara diu que vol un brioix, ara diu que vol un croissant.
Ex.: La moto s’ha quedat seca, és a dir, se li ha acabat la benzina.
Ex.: M’he adormit; en conseqüència, he perdut el tren.

a. Copulatives (i, ni)
b. Adversatives (més, però, no obstant això, sinó que, tanmateix, altrament, amb tot, així i tot, encara que)
c. Disjuntives (o, o bé, o si no)
d. Distributives (ja... ja, bé... bé, sigui... sigui, ara... ara, adés... adés, tant... com, l’un... l’altre,

d’una banda... de l’altra, tan aviat... com, ni... ni, aquí... allà, qui... qui, que... que, no solament... sinó que)
e. Explicatives (és a dir, o sigui, això és, o sia)
f. Il·latives o consecutives (doncs, així doncs, per tant, així, de manera que, en conseqüència) 
g. Continuatives (més, a més a més, i fins i tot, i encara més, i tot, així mateix, i d’altra banda, ni tan sols, ni solament) Ex.: Avui no és el meu dia: fins i tot m’he deixat les claus a casa.

a. Substantives
Exerceixen la funció d’un substantiu.
Es poden substituir per "això", "aquestes 
coses". Serveix de nexe la conjunció “que”.

a. o. subordinada substantiva completiva
(conjunció “que”, “si” + verb en forma personal)

b. o. subordinada substantiva d’infinitiu
(infinitiu + complements verbals)

c. o. subordinada substantiva de relatiu
(pronom relatiu + verb en forma personal)

d. o. subordinada substantiva interrogatives 
(pronom interrogatiu + verb en forma personal) 
(conjunció “si” + verb en forma personal)

Funcions

de Subjecte (S)
de Complement directe (CD)  
de Complement del nom (CN)  
d’Atribut (C. Atrib)
de Complement indirecte (CI)

Ex.: Ens convé que vinguis ben de pressa.
Ex.: Hem decidit que farem un viatge per Nadal.
Ex.: L’Anna tenia el pressentiment que no vindries.
Ex.: La qüestió bàsica és triar el pressupost més adequat.
Ex.: L’Anna repartia els fulletons a qui li semblava.

de Complement preposicional (C. Prep) Ex.: L’editor insisteix que la feina es revisi dues vegades.
de Complement de l’adjectiu (C. Adj) Ex.: En Quim se sent feliç que te l’escoltis.
de Complement Circumstancial (CC) Ex.: Lluitarem contra els qui ens volen dominar.
de Complement Agent (C. Agent) Ex.: Els primers de la cua van ser empesos pels qui novolien

quedar-se fora.
Ex.: Portava un vestit comprat a París.

• Subordinada
(PP-PS)

Estan formades per una
proposició principal (PP) i una
proposició subordinada (PS).
Existeix una relació de
subordinació o dependència
d’una respecte a l’altra. La
proposició subordinada
realitza una funció gramatical
dins de la proposició principal.

b. Adjectives o de relatiu
Exerceixen la funció d’un adjectiu: qualificar a un nom. A aquest 
nom s’anomena antecedent.
Serveixen de nexe:
- pronoms relatius: que, com (és), qui (de persona).
- els adverbis relatius on, com, quan.
- el pronom “que” actua com relatiu-possessiu.

a. Amb el verb en participi o bé introduïdes 
per un pronom o un adverbi relatiu

b. Especificatives (CN)
(seleccionen l’antecedent d’entre
el grup al qual pertanyen)(s’escriuen sense 
comes)

c. Explicatives (CN)
(no restringeixen el significat de 
l’antecedent sinó que només n’expliquen 
una característica o afegeixen una
informació que no és forçosament necessària)
(s’escriuen entre comes)

Ex.: Els alumnes que ara s’han incorporat aporten reflexions noves.

Ex.: En Sergi, que dibuixa molt bé, farà el batxillerat artístic.

De relació 
circumstancial  
(pròpies o 
equivalents a 
un adverbi)

De temps
(CCT)

De lloc
(CCLl)

De mode
(CCM)

Serveix per situar en el temps l’acció principal: pot ser 
d’anterioritat (abans de), de posterioritat (després de) o 
de simultaneïtat (durant). Nexes: quan, mentre (que) 
abans (que), des que, al mateix temps que, després (què)
que, a mesura que, sempre que, en + infinitiu/gerundi/participi.

Ex.: Seu quan vulguis.

Senyala el lloc relacionat amb l’acció principal. Indica: situació 
(on), direcció (on), procedència (d’on) i transcurs (per on). Nexes: 
on (amb o sense preposició): des d’on, d’on, allà on, arreu on...

Ex.: Seu on vulguis.

Indica com es realitza l’acció que expressa l’oració principal. Nexes: perquè,
segons, conforme, com, segons que, tal com, preposició + infinitiu/gerundi/participi.

Ex.: Seu com vulguis.

c. Adverbials
Exerceixen la funció d’unadverbi

Hi ha una comparació amb la PP. Aquella relacióés de: 
Superioritat (més... que, més... de); igualtat (tan/tant... 
com/quant, igual que,...); inferioritat (menys... que).

Ex.: És més ràpid que el Xavier. 
Ex.: És tan llest com jo et vaigdir.  
Ex.: És menys maldestre que ahir.

Comparatives

Expressa el motiu pel qual esdevé la PP.
Nexes: perquè, ja que, com que, per tal com, que, vist que, 
atès que, puix que, car, a causa que.

Ex.: Estic amoïnat perquè ningú no m’ajuda.

De relació no 
circumstancial  
(impròpies o 
no equivalents 
a un adverbi)
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Causal

Consecutives

Concessives

Condicionals

Finals

La PS és conseqüència de la PP. S’inverteix amb la causa. Nexes:
per tant, aleshores, doncs que, doncs, com, així que, de manera que.

Ex.: Hi veig tan bé que no me’n sé avenir.

Oposa una dificultat al compliment dePP. Nexes:
encara que (no substituïble per però), a pesar que, tot i que, malgrat que.

Ex.: Encara que no t’agradi t’ho has de menjar.

Formula una condició perquè es complexi l’acció principal. Nexes: si, amb
tal que, sempre que, amb què, a condició que, llevat que, tret que, posat que.

Ex.: Si plou agafarem el paraigua.

Expressa la finalitat per la qual s’esdevé l’acció principal. Nexes:
perquè, per a, a fi que, amb l’objecte que, per tal que, preposició + infinitiu

Ex.: Ho dic a fi que tothom ho sàpiga.
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