
 
 
COMA entonació ascendent i una pausa; frase no està tancada 
enumeració Els Mossos han escorcollat domicilis de Barcelona, Badalona, Sabadell i Sant Adrià de Besòs. 
seqüències oracionals o 
proposicionals 

El termini d'admissió d'originals finalitza el 30 de setembre, l'obra guanyadora es presentarà el 16 
de març de l'any vinent i serà publicada per l’editorial patrocinadora del concurs. 

davant i, o, quan introdueixen una 
frase nova 

La pressió de les famílies d’alumnes d’escoles públiques s’ha imposat, i el Departament 
d’Ensenyament redactarà les mesures sanitàries que s’hauran de complir perquè els alumnes 
puguin portar el dinar en una carmanyola. 

incisos: 
explicatius (informació addicional que 
es pot ometre sense variar el sentit)  
especificatius (informació 
imprescindible), la coma no és 
necessària 

La investigació ha permès detenir 24 membres, 21 homes i 3 dones, d’aquesta organització 
criminal.  
El portaveu de la Generalitat, Francesc Homs, ha comparegut aquest migdia davant els mitjans. 
 
Els alumnes(,) que no estan d’acord amb la pujada del preu de les matrícules(,)continuen 
acampats davant les facultats. 

paraules dirigides a algú  Adreçades a audiència, redactor desplaçat o corresponsal 
Tots vosaltres, seguidors del programa, podeu enviar els vostres comentaris a través del Facebook 
o Twitter. 

vocatiu Abans, després, o abans i després  
Gràcies, senyora presidenta, per haver-nos atès en directe a la ràdio. 

desplaçaments subjecte i altres 
elements 

El resultat de les proves de selectivitat d’enguany, el sabran primer per missatge de text i més tard 
es publicarà al web. 

elisió del verb El conseller, a favor d'agilitar els tràmits. 
substitució verb sobreentès o ja 
esmentat 

Un dels acusats ha estat condemnat a 10 anys de presó, i l’altre, a 6. 

oracions condicionals després de la proposició encapçalada per si  
Si s’aproven els nous punts de la llei de costes, algunes poblacions tindran més seguretat jurídica. 

oracions distributives Un dels candidats va parlar molt sobre els canvis que faria, l’altre en va esmentar només els punts 
clau. 

després locucions preposicionals a 
començament de frase 

Locucions proposicionals com pel que fa a, tot i, d’acord amb, etc.,  
Tot i el fracàs, no s’ha de llançar la tovallola. 

davant oracions adversatives 
(oposició) 

introduïdes per però, encara que, llevat que, tret de, menys, sinó, si bé, amb tot, tot i que  
El nou model de la gamma no solament té una estructura més sòlida, sinó que també contamina 
menys. 

separa adverbis, locucions adverbials 
i conjuntives de la resta de la frase 

per tant, doncs, per descomptat, efectivament, així mateix, almenys, sens dubte, no obstant, és a 
dir, en resum 
L’objectiu de la banda no era, doncs, robar peces de valor, sinó diners en efectiu. 

abans i després d’ etcètera  L’objectiu de l’exposició és mostrar la gastronomia, les tradicions, la ideologia, etcètera, de cada 
una de les cultures que conviuen al país. 

separa enters i decimals Aquest any les inversions han estat de 7,5 milions d’euros 
 



 
 
PUNT final d’una oració completa; se separen les diverses idees o matèries incloses dins d’un text 

després s’escriu majúscula 
entonació descendent i una pausa 

tipus 
 

punt i seguit: tanca una oració dins d’un paràgraf; pausa més llarga que la de la coma, no hi ha 
interrupció de la narració 
punt i a part: tanca un paràgraf; es fa una pausa més llarga, hi ha canvi de ritme narratiu 
punt final: tanca un text 

oracions que no tenen cap relació 
sintàctica, però sí temàtica 

Com a conseqüència de l’explosió, es van trencar alguns vidres de cotxes aparcats prop del lloc del 
sinistre. També hi va haver alguns ferits i alguns habitatges van patir desperfectes. 

darrere abreviatures L’atur ha augmentat molt en els últims mesos (v. gràfic). 
darrere cometes de tancament en 
citacions 

L’entrenador va amenaçar: “Qui no rendeixi al màxim s’asseurà a la banqueta”. 

frases entre parèntesis va fora del parèntesi si la frase comença amb minúscula, i a dins si la frase comença amb majúscula  
S’ha de fer una votació amb tots els afectats abans d’aprovar la proposta veïnal. (Cal explicar amb 
detall totes les solucions aportades pels veïns abans de votar.) 

citació entre cometes que acaba 
amb signe d’admiració o 
d’interrogació 

darrere de les cometes de tancament 
L’alcalde va preguntar: “¿Si nosaltres no treballem dur per tirar la ciutat endavant, qui ens ajudarà?”. 

expressar hores de manera digital L’horari d’atenció al públic és de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.30 hores 
cada tres xifres en quantitats 
senceres 

Aquest any el pressupost destinat a la Festa Major del poble és de 50.000 euros. 

Però NO s’escriu punt 
darrere dels signes de tancament 
d’admiració i interrogació ni dels 
punts suspensius 

Tot i haver patit un greu accident, l’atleta vigatà ha afirmat que tornarà a les curses al més aviat 
possible! 

sigles, símbols del sistema 
internacional d’unitats, anys, 
fraccions decimals 

L'OCDE ha revisat a la baixa les previsions econòmiques per a Espanya i creu que l'economia estarà 
en recessió aquest any (amb una caiguda de l'1,6% del PIB) i el 2013, quan preveu un descens del 
0,8%, en contra dels càlculs del govern central. 

 
 
 

NO s’ha d’escriure una coma  
entre subjecte i predicat Els membres del comitè s’han reunit aquest matí. 

Els membres del comitè, entre ells el director de la fundació, s’han reunit aquest matí 
davant parèntesi o guió sí que ha d’anar al darrere si és sintàcticament necessària  

La qüestió va ser tractada en l'últim ple (18 de maig), i aprovada per majoria absoluta. 
darrere però  quan precedeix oració 
interrogativa 

Però ¿en què s’invertirà la resta del pressupost? 



PUNT I COMA signe a mig camí entre la coma i el punt 
s’utilitza poc en els textos audiovisuals, en què les frases solen ser curtes i d’estructura senzilla 

enumeracions complexes o que 
tinguin comes interiors  

quan l’últim element de l’enumeració va precedit per una conjunció, en lloc de punt i coma, s’hi posa 
coma  
A Segona A, empat sense gols del Nàstic, a casa, contra l’Elx; empat també del Girona a la Corunya, 
amb gol gironí en el temps afegit, i derrota del Barça B a Granada, on els d’Eusebio han perdut per 4 a 
1. 

relaciona noms propis amb 
càrrecs, ocupacions o especialitat  

El premi l’han recollit el director del curtmetratge, Víctor Casas; el guionista, Manel Prats, i l’actriu, 
Emma Vila. 

uneix oracions independents, però 
relacionades entre si  

En cap cas s’ha dit que s’hagi de deixar de viatjar a països exòtics; simplement, es demana precaució 
a l’hora de menjar i beure productes no envasats. 

  
 
DOS PUNTS introducció elements que completen, desenvolupen o amplien la informació 

al darrere s’escriu en minúscula, tret que s’escrigui un nom propi o hi hagi una citació textual entre 
cometes 

introdueixen enumeracions  Els vilafranquins han fet tres castells de gamma extra: el 4 de 9 amb folre i agulla, el 5 de 9 amb folre i 
el pilar de 8 amb folre i manilles. 

citació textual en estil directe  Artur Mas ha afirmat: “No hi ha llengües de primera i de segona”. 
expliquen proposició general  Les platges amb més bona puntuació segons l’informe: Es Banc (Formentera), El Crit (Mont-ras), 

Punta Romaní (Escala) i l’Alguer (Mataró). 
estalvi d’elements de la frase que 
queden sobreentesos  

IVA: pujada a la vista 

  
 
PUNTS SUSPENSIUS frase inacabada i donen a entendre que s’omet algun element; entonació ascendent, que no tanca el 

discurs 
si es considera que el període s’ha acabat, al darrere s’escriu majúscula, si no, en minúscula 

enumeració incompleta 
expressen temor, sorpresa, dubte i 
suspens  

A través de tots els sentits, l’artista pretén que els visitants siguin capaços de percebre la seva obra 
amb les diferents textures, olors, sons... 

frase inacabada o interrupció 
intencionada del discurs  

Els interessats en aquesta ajuda cal que trametin una còpia del document al consistori, el consell 
comarcal... 

amb claudàtors indiquen omissió 
d’una part de la citació textual 

En diferents articles del codi penal [...] s’estableixen els quatre tipus de suspensió: ordinària, 
extraordinària, per malaltia greu amb patiments incurables i per trastorn mental greu sobrevingut. 

abans d’un tall de veu, indiquen que la frase està incompleta i que el text del tall de veu la complem enta 
NO cal posar punts suspensius  
darrere  etc.  També hi han assistit el director del Memorial Democràtic, Miquel Caminal, i representants d’entitats 

com l’Associació d’Expresos Polítics, l’Amical Mauthausen, etc. 



 
 
PARÈNTESI introdueixen informació complementària 
propi dels textos escrits  L’accident ha passat al Masnou (Maresme) a primera hora del matí. � llengua escrita 

L’accident ha passat al Masnou, al Maresme, a primera hora del matí. � llengua oral 
traduccions de títols d’obres, 
cançons, pel·lícules...  

Der Zauberberg (La muntanya màgica) 

 
 
CLAUDÀTORS  funció semblant als parèntesis 
afegits externs a un text original 
per facilitar-ne la comprensió  

Per l’entrenador: “El mal resultat del partit [0-4] ha estat un cop dur, però ara cal seguir lluitant.” 

omissió parcial  "Aquests contactes [...] van tenir la intenció d'evitar una confrontació amb la flotilla Màrmara, i van 
continuar fins a la vigília de l'arribada de la flotilla a les costes de Gaza", ha agregat. 

 
 
GUIÓ també anomenat guió llarg; marca incisos 
incisos que es poden suprimir 
sense afectar la frase  

La majoria de les persones apuntades —unes 70— provenen d’estudis superiors. 

introduir una frase incidental dins 
d’una altra oració que va entre 
parèntesis  

Molts famosos directors cinematogràfics no en tenen prou amb la direcció darrere les càmeres —
Alfred Hitchcock, Peter Jackson, James Cameron, Woddy Allen (qui moltes vegades s’ha interpretat a 
ell mateix)—, de manera que també actuen en les seves pel·lícules. 

coincideixi amb coma, punt i 
coma, dos punts, aquests signes 
han d’anar després del guionet de 
tancament  

La situació, segons Pere Bosc —portaveu de l’empresa demandant—, és insostenible. 

NO s’escriu guió  
preguntes d’una entrevista   
tancament de l’incís coincideix 
amb el punt final del paràgraf  

Els catalans només han guanyat un partit més que els gallecs —un total de 18 triomfs. 

 
 
GUIÓ BAIX  
algunes adreces de Twitter, correu 
electrònic 

L’adreça Twitter del programa ‘La tarda’ és @la_tarda. 

 
 
 
 



BARRA INCLINADA s’escriu sense cap espai en blanc davant ni darrere, i amb un espai en blanc a banda i banda quan 
uneix formes complexes: 
Farem el trajecte Barcelona/Girona en tren.  
Farem el trajecte Arenys de Mar / Barcelona en tren. 

relació, alternança o 
oposició entre dos elements 

La relació treballadors/empresa ha millorat amb les noves condicions laborals.  

nombres trencats: separa 
numerador i denominador 

El film ofereix a l’espectador ¾ d’hora d’acció i grans efectes especials. 

períodes, cursos El davanter Xavi Molist va jugar la temporada 2000/2001 al CE Sabadell. 
càirons, separa el nom del 
municipi del país o comarca 

Agramunt / Urgell 
Amb espai a cada banda de la barra 

 
 
SIGNE D’INTERROGACIÓ preguntes 
textos orals  recomanable posar el signe d’obertura i el de tancament, encara que l’oració sigui curta, per assegurar 

una entonació correcta  
Tenint en compte les declaracions negatives dels experts, ¿què es pot fer per no crear alarma? 

textos escrits  només si l’oració és llarga i complexa o quan la interrogació només afecta una part de l’oració 
¿Què més s’ha de fer per conscienciar la població sobre la donació de sang per poder tenir-ne prou en 
cas d’emergència? 

expressió que conté pregunta  obrir-la amb el signe d’exclamació i tancar-la amb el d’interrogació 
¡Però què passarà si es perd el partit de demà de la Lliga de Campions? 

seguit d’altres signes 
 

al darrere pot portar coma, punt i coma, punts suspensius i guió; al davant, punts suspensius  
Però no vas dir que...? 

dins de cometes o parèntesis si 
forma part de l’expressió que va 
tancada entre aquests signes 

Els actors tornen a coincidir a l’escenari (ja van treballar junts a ‘Qui té por de Virginia Woolf?’) en una 
obra que no deixarà indiferent a ningú. 

diverses oracions interrogatives 
seguides  

cada una haurà de començar amb majúscula si no se separen amb coma o punt i coma  
Què va passar realment?, qui ho va fer?, com es va dur a terme tot plegat? Aquestes preguntes 
encara han de ser resoltes per la policia. 

 
  

SIGNE D’EXCLAMACIÓ  expressen ironia, dubte o sorpresa 
textos orals  recomanable posar el signe d’obertura i el de tancament, encara que l’oració sigui curta, per assegurar 

una entonació correcta 
¡Visiteu les noves instal·lacions esportives de la ciutat durant la jornada de portes obertes! ¡Us hi 
esperem! 

textos escrits  només d’obertura quan l’oració és llarga i complexa o quan l’exclamació només afecta una part de 
l’oració  
Visiteu les noves instal·lacions esportives de la ciutat durant la jornada de portes obertes. ¡Us hi 



esperem! 
or. interrogativa i exclamativa 
alhora fem servir conjuntament els 
dos signes  

el d’interrogació el col·loquem a dins  
Quins seran els nous canvis administratius, ara?! 

expressió que conté pregunta i 
exclamació  

obrir-la amb el signe d’exclamació i tancar-la amb el d’interrogació 
¿Com volen que les famílies es recuperin econòmicament si ningú els ajuda! 

altres signes 
 

punts suspensius al davant del signe d’exclamació final si el sentit de la frase queda incomplet, i al 
darrere si el sentit sí que queda complet  
Marxa d’aquí! No et vull ni...!  

dins de les cometes o els 
parèntesis si forma part de 
l’expressió que va tancada entre 
aquests signes  

El jugador durant el període de recuperació va dir: “Si m’entreno amb ganes podré jugar!”. 

 
 
Corregeix, si cal, la puntuació d’aquests textos: 
 
1. L’àrea metropolitana de Barcelona se situa lleugerament per sota del 29,5 % de ciutadans amb dificultats econòmiques perquè tota l’àrea 

es veu arrossegada pel potencial del municipi de Barcelona. La Diputació de Barcelona l’Àrea Metropolitana, i l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans han col·laborat en l’elaboració d’aquest estudi. 

 
2. El Consell General del Poder Judicial debat avui en sessió extraordinària una proposta per reduir el nombre de partits judicials que a 

Catalunya passarien de 431 a 200. Això implicaria la desaparició dels jutjats de Berga i Igualada que passarien a dependre de Manresa. 
 
3. La Diputació de Barcelona com a principal institució fundadora de Catalunya Caixa ha reclamat al banc que comprarà l’entitat financera que 

mantingui la tasca de suport al món local que aposti per la recuperació dels estalvis familiars afectats per les participacions preferents doni 
garanties als treballadors i defensi l’obra social. 

 
4. El capità del Barça, Carles Puyol anunciarà avui que es retira de la selecció espanyola segons informa ‘Mundo Deportivo’. Puyol que es 

perdrà la final de la Copa del Rei i l’Eurocopa per lesió oferirà una roda de premsa d’aquí pocs minuts. 
 
5. El nedador nord-americà Michael Phelps ha anunciat, que es retirarà dels Jocs Olímpics de Londres d’aquest estiu. Phelps guanyador de 

vuit medalles d’or a Pequín ho ha dit, a la CBS i ha atribuït la decisió al cansament acumulat. 
 
6. En el congrés es reelegirà Alícia Sánchez-Camacho com a presidenta del partit a Catalunya i comptarà amb la presència del ministre de 

l’Interior Jorge Fernández Díaz com a president del congrés la ministra Ana Mato a la inauguració i la vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría a la cloenda. 

 
7. El principal implicat en el robatori d’un contenidor de droga al Port de Barcelona ha negat els fets que se li imputen durant la declaració a 

l’Audiència de Barcelona, Antonio Sáenz, ha assegurat que tot plegat és un muntatge per buscar un cap de turc. 
 



 
8. A aquesta hora hi ha importants problemes per circular a la ciutat de Barcelona, el motiu? La manifestació de treballadors de metro i 

autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona així com de Renfe que protesten per les retallades de sou i la intenció del govern 
central de privatitzar el servei ferroviari. 

 
9. Els treballadors de metro i Renfe que no estan d’acord amb les retallades que es volen aplicar en el conveni han protestat aquest matí 

davant la seu de TMB i han increpat diversos directius de l’empresa pública de transports. 
 
10. Artur Mas a favor d’impulsar la transició nacional. 
 
11. Els tres detinguts en l’operació policial d’aquest matí, són dos vigilants i el gerent del prostíbul. Els vigilants ara mateix han estat traslladats 

a dependències dels Mossos d’Esquadra mentre que el gerent del prostíbul ja ha passat a disposició judicial.  
 
12. Els dos agents acusats han estat condemnats a tres i quatre anys de presó respectivament tot i que les penes es podrien rebaixar en breu 
 
13. El primer detingut ha estat condemnat a set anys de presó el segon, a cinc. 
 
14. Si la borsa espanyola continua pujant, al llarg del matí es preveuen baixades a les borses europees de fins al 2%. 
 
15. Rajoy, i Mas s’han reunit aquest matí a La Moncloa, per parlar del futur de Catalunya. Rajoy insisteix que tot es pot debatre sempre que 

sigui, dins del marc constitucional mentre que Mas defensa la necessitat de fer encaixar a la Constitució la consulta sobre la independència 
perquè la prioritat és la consulta i no la Constitució ara faltarà saber si PSOE i PSC coincidiran amb la posició del PSC. 

 
16. Sens dubte la falta d’acord ha estat motivada per les diferents posicions sobre els desnonaments. Tot i això sembla que la negociació es 

reprendrà aquesta tarda i que hi ha voluntat d’assolir el consens.  
 
17. Els dos representants de la CUP —que havien votat en contra de la moció— han denunciat el seguidisme dels grups de l’oposició tot i que 

no han presentat alternatives. 
 
18. En declaracions a La Xarxa de Comunicació Local l’alcalde d’Altafulla pregunta: “¿Si nosaltres no treballem dur per tirar la ciutat endavant, 

qui ens ajudarà?”. 
 
19. Em demanes la meva opinió... doncs no te la diré. Prefereixo, no dir-te-la. 

 
 
 


