
11ª sessió: 29/01 

Agenda de la sessió 

1a part 

 Sintaxi: introducció al mètode d’anàlisi sintàctica  

 Correcció del exercicis de fonètica i de verbs (pàg. 270) 

2a part 

 Literatura: El català pre-literari 

 Fòrum de lectura: “Les Veus del Pamano” 

 

Sintaxi 

Mirar l’estructura de l’oració:  

O = (SN) + SV 

Una oració és una acció o afirmació sobre el món. Per tant, per tenir una oració 

només necessitem un verb. 

Ex: Corre ! 

Complements del verb (CV)  

 

 
Passos a seguir per fer un anàlisi sintàctic: 

1r nivell. Les categories o tipus de paraules que hi ha a l’oració: substantiu, 

adverbi, verb, preposició, conjunció, ... 

2r nivell. Els sintagmes o estructures.  

És a dir, amb quines altres paraules del seu voltant s’uneix. Poden ser entre 1 i 

∞ elements (un nombre no limitat d’elements). 

3r nivell. Les funcions que fa a l’oració 

Casos: 

- Substantius: són l’element bàsic dels sintagmes nominals (SN). 

SN = (Det) + Nom/substantiu + (CN) 

On Det = Determinant i CN = Complement del nom 

 Poden tenir diferents estructures: SN, oració subordinada substantiva, 

infinitiu,... 



 Pot ser: explícit, elidit/el·líptic o buit (Ø) 

Exemples: 

1- Vull patates  

Verb = vull, Subjecte elidit 1persona singular 

Patates: 1) Nom => 2) SN => 3)Complement directe 

2 – La patata d’Olot / la patata olotina 

- Adjectius (Adj): SAdj = Adj + (CAdj) 

- Preposicions (Prep): S Prep = Sintagma preposicional 

- Adverbis (Adv): SAdv = Sintagma adverbial 

- Verb: SV = Sintagma Verbal 

Les funcions, analitzen cada part de l’oració en relació amb les altres. 

 
Les funcions tenen una estructura recurrent: en un predicat poden existir altres 

funcions CD, CI,... 

Tota estructura té una única funció ? NO 

- El SV sempre fa de predicat 

- El SN té moltes funcions: CD, CI, CN, CC Temps,... 

Procediment  per fer un anàlisi sintàctica ben feta: 

Pas 1. Buscar el verb 

El verb que és com el taulell d’informació de la frase: ens diu la persona i nombre, el 

temps i l’aspecte del subjecte. 

! Cal tenir presents però els verbs sense subjecte: 

 

Pas 2. Buscar el subjecte que faci l’acció 

El subjecte ha de concordar amb persona i nombre amb el verb. 

Observacions: 

- Amb la 1a i 2a persones és fàcil localitzar el subjecte. 

- Am la 3a persona és més difícil doncs no necessariament ha de ser una 

persona (el/ella, un/una, ells/elles, uns/unes) 



 Subjecte pot ser explícit o elidit/el·líptic. 

 No sempre està al començament de l’oració 

 No porta preposició (hi ha poques excepcions al respecte). 

 Pot modificar el verb: “té poders gramaticals”. 

 No pot ser un pronom feble: em/et/es/ens/us/li/la/ell... 

Exemple:  

 
Per tant, “el macarrons” són el subjecte. 

Responen a la pregunta: a qui agraden els macarrons? A mi (CI). 

Pas 3. Identificar si el verb és copulatiu: ser, estar, semblar,... 

Buscar l’atribut del verb. És a dir les qualitats del subjecte que completen el 

sentit de l’oració. 

Pas 4. Per a tots els altres verbs, cal buscar el CD. 

 El CD s’uneix directament al verb, per tant va sempre sense preposició. 

 Va darrera d’un verb transitiu (estimar/odiar, desitjar/voler alguna cosa, 

comprar, ...) i en completa el significat. 

 És qui rep l’acció. 

 Respon a la pregunta: A quina persona ? A quina cosa? 

Pas 5. Buscar el CI. 

 El CI és el beneficiari de l’acció verbal. 

 Sempre va introduït per: a / per a. 

 Pot ser una persona o institució amb persones al darrera. 

Pas 6. Buscar els complements circumstancials 

 No són rellevants. 

 N’hi ha de molts tipus: CC Temps, CC Lloc, CC Manera,... 

 Generalment van introduïts per preposició. 

Pas 7. Complement predicatiu / complement preposicional o de règim verbal. 

! El subjecte: 

- Pot tenir diferents estructures: SN, oració subordinada substantiva, infinitiu, ... 

- Pot ser explícit, elidit o no ser-hi. 

 

 

 

 

Exercicis de sintaxi: 

- Analitzar el subjecte dels exercicis del full que ens ha lliurat la Glòria 

- Llegir pàgines 27/28/29 del llibre 

- Exercicis: 22 pàg. 29, 23 pàg. 30 

- Llegir pàgines 74/78/76 fins a la meitat 

 



 

 

Fonètica 

Correcció dels exercicis que hi havia per avui. 

 

 

 

 

 

 

Verbs 

A tenir present: 

 Les estrelles lluen; la resta llueix. 

 Verbs que sempre surten als exàmens:  

- romàs/romandre. 

- Véu que és equivalent a veié. 

- Despendre / desprendre / depesa 

Accents diacrítics (exercici 25 pàgina 161) 

 

2ª part: 

 

 

 

- Història de la llengua i la literatura 

La Glòria ens ha fet un resum de “la literatura catalana medieval: els primers textos en 

català”. 

- Fòrum de lectura: “Les veus del Pamano” 

Hem fet un cercle, no del tot tancat, i tothom hi ha dit la seva sobre el llibre. 

 

A l’examen la fonética val un 5%  (5 punts sobre 100). 

A l’examen no es demanen les n dentals i sí que hi surten les n velars 

 Exercicis de fonètica: 

- Exercici 62 del dossier pel 5/2. 

5/2 és l’últim dia per lliurar el resum de Llorenç Villalonga de la pàgina 8 del llibre (per 

poder dir la nota). 

Treballs: 

La Glòria va acumulant notes sobre els treballs que anem presentant. Parlarà amb alguns de 

nosaltres per ajudar-nos a enfocar millorar alguns aspectes que portem més fluixos. 

És important anar lliurant les feines que tenim encomanades ! 

 


