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L’ORACIÓ COMPOSTA 
Una oració és un conjunt de paraules que tenen un sentit complet i on s’estableix una 

relació entre un subjecte i un predicat. Quan en una oració tenim un sol verb, s’anomena 

oració simple, però si té més d’un verb, estam parlant d’oració composta. Per tant, una 

oració composta és aquella que està formada per dos o més verbs, la qual cosa vol dir 

que la componen dues o més proposicions i estructures de subjecte-predicat. Per 

exemple: 

 (1) La meva mare ha llegit la nota de la professora. 

 (2) La meva mare ha escrit una resposta. 

 (3) He guardat la nota a la carpeta. 

Aquestes proposicions poden formar l’oració composta: La meva mare ha llegit la nota, 

ha escrit una resposta, he guardat la nota a la carpeta. 

 (4) Els meus tiets han arribat de Girona. 

 (5) Els meus tiets vendran a dinar a casa. 

Aquestes dues proposicions poden formar l’oració composta: Els meus tiets han arribat 

de Girona i vendran a dinar a casa. 

 (6) He acabat els exercicis. 

 (7) La professora de matemàtiques va encomanar uns exercicis. 

Aquestes dues proposicions poden formar l’oració composta: He acabat els exercicis 

que va encomanar la professora de matemàtiques. 

Tipus d’oracions compostes

Les oracions compostes poden ser de tres tipus: coordinades, juxtaposades i 

subordinades, segons el tipus de nexe i la relació que s’estableixi entre les proposicions. 

A) Les oracions coordinades: les proposicions que les formen no tenen cap relació de 
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dependència entre elles, estan al mateix nivell sintàctic i s’enllacen mitjançant una 

conjunció o una locució conjuntiva coordinant. 

 En Joan va anar al cinema i esperà el torn per entrar. 

B) Les oracions juxtaposades:  les proposicions que les formen no tenen cap relació 

de dependència entre elles, estan al mateix nivell sintàctic i s’uneixen mitjançant els 

signes de puntuació. 

 En Pere ja té clar que farà; viatjarà a les Illes Balears. 

C) Les oracions subordinades: estan formades per una proposició principal (PP) i una 

proposició subordinada (PS). Existeix una relació de subordinació o de dependència 

d’una respecte de l’altra. La proposició subordinada realitza una funció gramatical dins 

de la proposició principal. 

 Quan va marxar cap al poble va adonar-se que s’havia oblidat el carnet a casa. 

L’oració coordinada

Està constituïda per dues proposicions amb la mateixa importància sintàctica. D’aquesta 

manera, si les pronunciem separades funcionen com a oracions simples. L’oració 

coordinada sempre tendrà un nexe d’unió entre ambdues oracions. 

Segons la conjunció o la partícula que fa de nexe es classifiquen en: 

1. Copulatives: expressen una acumulació d’idees. 

Nexe: i, ni.  

 No estudia ni treballa. 

* La conjunció i no es transforma mai en e quan el mot següent comença per la 

mateixa vocal i: Era una cosa irreal i imaginària. 

2. Disjuntives: expressen una exclusió d’idees, presenten diferents opcions. 

Nexes: o, o bé. 

 Anau a comprar o bé feis neteja al taller. 

* La conjunció o no es transforma mai en u quan el mot següent comença per la 

mateixa vocal o: Volia retrobar-lo o oblidar-lo. 
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3. Adversatives: manifesten una oposició d’idees. 

Nexe: però, no obstant, tanmateix, sinó, sinó que, ara bé, no obstant això, 
això no obstant, en canvi, amb tot, més aviat, així i tot, tot i això… 

 Tenia molts familiars però vivia sola. 

4. Distributives: marquen distribució dins de les proposicions que formen 

l’oració. Cada proposició s’introdueix amb un nexe. 

Nexes: ara... ara..., o... o..., ni... ni..., d’una banda... de l’altra, l’un/-a…l’altre/-
a…, no sols… sinó (també)…, tant… com… 

 Ni menges bé ni fas esport. 

5. Explicatives: s’empren per fer aclariments. 

Nexes: és a dir, o sigui, això és. 

 Es dedica a l’ensenyament, és a dir, és professora. 

6. Il·latives o consecutives: indiquen conseqüència, expressen una deducció. 

Nexes: per tant, doncs, de manera que, així, així que, en conseqüència, per 
consegüent, consegüentment… 

 M’encanta aquest director de cinema, per tant, miraré la pel·lícula. 

*Cal evitar doncs amb sentit causal (*No duc el cotxe, doncs el tinc al taller). En 

aquests casos cal dir: No duc el cotxe perquè/ja que el tinc al taller). 

7. Continuatives: indiquen continuïtat i successió. 

Nexes: així mateix, a més, i encara, també, fins i tot, a més a més… 

 No s'adona de res, a més, la seva mare dissimula.  

 *Ademés és un castellanisme. En català hem de dir: a més, a més a més. 
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