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CATALA MORFOSINTAXI 
Intro  

 Oració simple •
 Oració composta •
 Sintagma: Cadascun dels grups de paraules que formen l’oració •

 Tipus: SN/ SV/ Sprep (prep+SN)/ SAdj/ SAdv o

SUBJECTE 

És qui concorda en nombre i persona amb el verb 

 EX: El cotxe va ser arrossegat per la grua •
 

 EX: M’agraden els macarrons •
 

Subjecte el·líptic: Subjecte que no apareix en l’oració perquè se sobreentén 

Oracions impersonals: No tenen subjecte ( verbs meteorològics, verb haver-hi, 
ser aviat/d’hora, construccions amb es (es viu molt bé)). 

PREDICAT 

Els verbs poden ser: 

 Copulatius: ser, estar i semblar •
 Predicatius: la resta de verbs •

 
 Transitius: necessiten un CD •
 Intransitius: no admeten un CD •

 

Complements verbals  

 Subjecte •
 CD •
 CI •
 CC (lloc, mode, temps, quantitat, instrument, companyia) •
 CRV •
 Atribut •
 Predicatiu •
 C.Agent •
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Complement directe  (què) 

 Pot anar referit a persones •
La Maria ha vist el seu pare(CD) 
 

 Si és un pronom, pot portar preposició •
La Cristina critica a tothom(CD) 

Complement agent 

 Només es troba a les oracions passives •
 Porta la preposició PER •
 En l’oració activa seria el subjecte •

La noia va veure el seu gos 

El seu gos va ser vist per la noia (CAg) 

Complement indirecte 

 Indica la persona que rep el CD •
 Va introduït per A i PER A •

El pare dona diners(CD) als nens(CI) 

CRV 

 Sempre és un SPrep •
 La preposició està posada pel verb •
 Exemples (dedicar-se a, confiar en, dependre de, avenir-se amb) •

El professor confia en els seus alumnes(CRV) 

Recordar: Quan el CRV és una subordinada (que..) la preposició no es posa 

Confia que vindrà(CRV) 

Atribut 

 És el complement dels verbs ser, estar i semblar (copulatius) •

Complement Predicatiu 

 Complementa alhora al verb i al nom •

Els nens van arribar cansats (CPred) 

**Com van arribar els nens? Com estaven els nens? 
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Complement circumstancial 

 Expressa les circumstàncies que envolten l’acció del verb •
 TIPUS: temps (quan), lloc (com), mode (com), quantitat (quant), •

companyia (amb qui), instrument (amb què), causa ( per què) 

 Substitucio pronominal
SUBSTITUCIO DEL SUBJECTE 

 •  (només si va darrere del verb) EN
Calen diners (en calen) 

SUBSTITUCIO DEL CD 

 Si CD és un SN definit (que porta article): •
 o (he portat el llibre/ l’he portat) EL/LA/ELS/LES 

 Si CD indefinit o numeral •
 o  (compro pomes/en compro) EN

 Si CD és una subordinada (què) o això/allò •
 o  (diu que no vindrà/ ho diu) HO

SUBSTITUCIO DEL CI 

 •  (singular) LI
Dona flors a l’àvia (li dona flors) 

 • (plural) ELS/-LOS 
Dona flors a les àvies (els dona flors) 

SUBSTITUCIO DEL CD I EL CI 

 Ordre: CI+CD •
 Substitució per LI •
 Excepció: LI + el/la/els/les (passa de LI a HI) •

He donat les sabates(les) a l’home del carrer(li- hi) 
Les hi he donat 

SUBSTITUCIO DEL CC 

 • HI 
Vaig a casa (hi vaig) 

 • (si té la preposició DE) EN 
Vinc de casa (en vinc) 
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SUBSTITUCIO DEL CRV 

 • HI 
Es dedica a l’art (s’hi dedica) 

 • (si té la preposició DE) EN 
S’oblida de tot (se n’oblida) 

SUBSTITUCIO DEL CPred 

 • HI 
Els nens van arribar cansats (els nens hi van arribar) 

SUBSTITUCIO DE Latribut 

 Si és un SN definit (que porta article): •
 o (és el president/ l’és) EL/LA/ELS/LES 

 Si és un SN indefinit  •
 o  (està malalt/ho està) HO

 El verb
 Verb irregular: Verb que quan es conjuga no segueix el verb model •
 Verbs model (ar, er/re, ir) •

1A CONJUGACIO 

 Quan s’ha de posar dièresi i hi ha dos “i”, es posa a la segona “i” •
Ex: estudiï, copiï 

 Verbs acabats en –iar, la tònica és la i •
Ex: Estudio, estudies, estudia 
 

2A CONJUGACIO 

 Jeure/ Néixer/ Treure •
 o  si és àtona (naixerà) A
 o  si és tònica (neix) E

 Poder/ Voler •
 Tenen formes amb o (puguem, vulguem) U 

 Combatre/ Interrompre/ Abatre •
 o *combatir, *abatir ni *interrompir NO 

 Caldre/ Ésser/ Cabre/ Valdre •



© Eluas 
 

 Caler, ser, caber, valer o
Verbs velaritzats: Verbs que tenen el so G o K quan es conjuguen (visqui, 
prengui)  

3A CONJUGACIO 

Verbs incoatius: Verbs que tenen -eix que es conjuguen (llegeixo) 

 Collir/ Cosir/ Escopir/ Sortir •
 o  si és àtona (tossia) O
 o  si és tònica (tusso) U

 Infinitiu/ Gerundi/ Participi/ Futur/ Condicional  •
Conduir/Conduint/ Conduia 
 

LES PERIFRASIS VERBALS 

 Grup de 2 verbs amb un significat unitari •
 El primer verb està conjugat i el segon en forma no personal o

(infinitiu, gerundi o participi) 
 Pot haver una preposició d’enllaç (has de marxar)  o

Tipus de perifrasis 

 D’obligació (caldre+ inf/ haver de+ inf) •
 Probabilitat (deure+ inf) •
 Possibilitat (poder+ inf) •
 Imminència (estar a punt de+ inf/ anar+ inf/ començar a+ inf) •
 Durada (estar/anar/continuar/ seguir+ gerundi) •

LES PERIFRASIS VERBALS 

 El gerundi només es pot utilitzar per indicar • , no prosperitat simultaneïtat
Es va fer mal jugant a tennis 
*Vam començar les classes de Nadal, acabant l’estiu 

 Loracio composta
 Oració composta: 2 o més verbs •
 Proposició: Cadascuna de les oracions simples que formen una oració •

composta 

Tipus 

 Coordinades (el nexe és una conjunció) •
 Juxtaposades (el nexe és un signe de puntuació) •
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 Subordinades (el nexe és un relatiu( que, el qual)) •

ORACIONS COORDINADES 

Tipus 

 Copulatives suma d’idees (i, ni) •
 Disjuntives exclusió d’idees (o, o bé) •
 Adversatives oposició d’idees (però, sinó, tanmateix) •
 Distributives distribució entre idees ( ni...ni, ara...ara) •
 Il·latives conseqüència (per tant, doncs) •
 Explicatives aclariments (és a dir, o sigui) •
 Continuatives continuïtat/acumulació (i encara, fins i tot) •

ORACIONS JUXTAPOSADES 

 El nexe és un signe de puntuació (,)(;)(:) •

ORACIONS SUBORDINADES 

 1 principal+ 1 subordinada que en depèn •
 Nexes: que, quan, perquè, el qual •

Tipus 

 Substantives (equivalen a un SV) •
 Adverbials (equivalen a un SAdv) •
 Adjectivals (equivalen a un SAdj) •

Loracio subordinada 
QUE 

 Pot estar en 2 formes  •
 Conjunció o
 Pronom relatiu (es pot substituir per el qual/la qual/els quals/les o

quals) 
Va dir que no vindria (conj) 
M’agrada el llibre que em vas deixar (pron. Rel) 

RECORDAR: Davant d’un que no hi pot anar preposició  

M’alegro que hagis vingut 

SUBORDINADES ADJECTIVES 
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 Equivalen a un adjectiu •
La rosa que m’has regalat m’agrada/ La rosa regalada m’agrada 

 El “que” és un pronom relatiu •
La rosa que m’has regalat m’agrada/ La rosa la qual m’has regalat 
m’agrada 

 El pronom relatiu “que” té un antecedent, paraula a qui fa referència •
La rosa que m’has regalat 
 

 El pronom relatiu “què” fa una funció, per saber-lo, substitueixo el “que” •
pel seu antecedent 
L’Albert té un gat (que es diu Max)  
Un gat es diu Max  QUE=SUBJECTE 

SUBORDINADES ADVERBIALS 

 Equivalen a un adverbi •

Tipus 

 Pròpies (fan la funció de CC) •
 Locatives (CC de lloc) o
 Models (CC de mode) o
 Temporals (CC de temps) o

 Impròpies •
 Comparatives (igual que, tant com) o
 Causals (perquè, ja que, com que, atès que) o
 Finals (perquè, a fi que, per tal de/que) o
 Consecutives (per tant, de manera que) o
 Condicionals (si, en cas que) o
 Concessives indiquem un subjecte (encara que, tot i que) o

 


