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Les oracions coordinades 



Característiques

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

❖ Proposicions independents.
❖ Mateix nivell sintàctic.
❖ Enllaç mitjançant una 

conjunció o locució 
conjuntiva coordinant.





Digues de quin tipus són les oracions coordinades següents:

a) No camina ni fa cap esforç. 

b) No només ha aprovat el curs sinó que ha tret molt bona nota. 

c) Jo corria i ell botava. 

d) O aniré de compres o aniré al cinema. 

e) Abriga’t bé o tindràs fred. 

f) Ha comprat cireres a 8€ el quilo, és a dir, ha gastat massa diners. 

g) No va dinar ni va sopar. 

h) No va anar a l’escola, sinó que va anar al metge.



Aïlla les proposicions de les oracions 
anteriors: construeix frases simples i si 
hi ha elements elidits reintegra’ls.



Les oracions subordinades 
adjectives o de relatiu



L’oració subordinada està constituïda per 
dues o més proposicions 

interrelacionades. Per tant, una 
proposició no tendrà sentit per ella 

mateixa, sinó que només l’entendrem 
quan forma part d’una altra proposició 

que funcionarà com a principal.



Les subordinades adjectives, o de relatiu, 
són les que equivalen a un adjectiu i, per 

tant, dins de l’oració principal fan la 
mateixa funció sintàctica que un adjectiu, 
és a dir, funcionen com a complement del 

nom (CN).



Van introduïdes per 
un pronom relatiu que exercirà 

diferents funcions dins de la 
subordinada.



  Tenen un antecedent explícit que és un 
substantiu.

La noia [antecedent] amb qui 
parlaves ahir és amiga meva.



1.- Canvia els adjectius subratllats per una oració subordinada 
adjectiva. 

a).Les botes velles estan molt deteriorades. 

b). Els dies boirosos són molt tristos. 

c). Els pantalon nous me’ls he comprats a les rebaixes. 

d). He venut la casa antiga. 

e). L’escultura grega s’ha trencat. 



2.-Subratlla les proposicions subordinades d’aquestes oracions i indica si són 
adjectives o substantives

1. Qui menja sempre frankfurt acaba fet una botifarra. 

2. L’al·lota a qui vas imposar la medalla era una gran atleta. 

3. El que ens van oferir de postres eren lioneses. 

4. Va ensenyar al duaner el que duia a la maleta. 

5. Hi ha persones que parlen un moment abans de pensar el que volen dir. 

6. Qui arribi primer haurà de buscar la persona a qui ens hem d’adreçar. 

7. El que has de fer és no confiar en qui no coneixes prou. 

8. La que surt de la pescateria és l’al·lota amb qui abans xerrava.



3.- Subratlla les subordinades relatives adjectives, commutant-les per un adjectiu 
sinònim. Encercla’n tot seguit el pronom relatiu i indica’n l’antecedent. 

Ex: Aquest és l’únic empleat que arriba a l’hora: 
Aquest és l’únic empleat puntual. Pronom relatiu: que. Antecedent:  empleat.

a) Un castell de focs és un espectacle que impressiona. 

b) Aquell home que no té gens de cabell és el director del film. 

c) Les cartes que no admeten retard han de sortir ara mateix de l’oficina de 
correus.

 d) Les cadires que es poden plegar ens seran molt útils. 

e) Varen construir una fortalesa que no es podia destruir.



N’hi ha de dos tipus: 
explicatives i 

especificatives.



Explicatives

Amplien l’antecedent o li afegeixen característiques 
complementàries. Van entre comes i s’han de llegir 
amb la pausa corresponent.

Els camions, que anaven carregats, s’havien 
d’aturar a la frontera.

(Tots els camions anaven carregats i s’havien 
d’aturar a la frontera.)



Especificatives

Determinen o especifiquen l'antecedent i en 
restringeixen el significat.

Els camions que anaven carregats s’havien 
d’aturar a la frontera.

(Només els camions que anaven carregats s’havien 
d’aturar a la frontera, els altres no).



4.-Explica la diferència de significat entre les frases aparellades, indicant 
en quina la relativa és especificativa i en quina explicativa. 

➢

➢

➢



5.- Forma tres parelles d’oracions 
relatives com les de l’activitat anterior: 
una d’especificativa i una d’explicativa; 

i explica’n la diferència de significat.
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2.- Digues si el pronom que d’aquestes oracions fa de subjecte, de CD o de 

CC: 

1. Et torno el bolígraf que em vas deixar. CD
2. Era el dia que en Joan feia anys. CCT
3. Ha passat el pastor que té cura del ramat. Sbj
4. L’aigua que cau del cel és bona per a tots. Sbj
5. L’aigua que bevíem ahir feia pudor. CD
6. El dia que va morir Marilyn. CCT
7. El senyor que ha passat és el meu metge. Sbj
8. El dia que farà sol anirem a la platja. CCT



3.- Analitza sintàcticament aquestes oracions

1. He comprat la revista especialitzada que em vas recomanar.

2. Els arquitectes, que s’han reunit a la terrassa de l’edifici, no faran 

declaracions.

3. Han donat la feina a la veïna de qui et parlava ahir.

4. Ha desaparegut la bossa en què duia els llibres i la carpeta.

5. Qui deixi les claus a la porteria, s’ha d’encarregar de recollir-les demà.

6. L’amor que he viscut ha estat sincer, però difícil.

7. La feina a la qual t’has hagut d’acostumar demana molta energia.

8. El poble on vaig néixer és molt turístic.

9. La gent a qui vares oferir la teva ajuda encara té molts problemes.

10. He conegut un pintor les obres del qual són magnífiques.


