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catalana ; ) 
Cruïlla et transporta a la nova gramàtica 

catalana. Et lliurem una col·lecció de 20 
postals que recullen els esquemes  

bàsics de treball a l’aula.
El nostre nou projecte de Llengua  

a Batxillerat ja els inclou tots. 
La llengua, no en dubtis, 

continua interpel·lant-nos a tots. 
No perdis el tren!
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Semàntica del nom

Sintaxi del nom

designen tota mena d’elements:  
persones, animals, substàncies,  
valors, accions, etc.

Noms propis Noms comuns

poden ser

Els noms

es classifiquen en

• identifiquen un ésser únic

• no tenen significat

• són topònims, antropònims

  Berta, Ebre, Olot...

comptables: es poden aïllar i enumerar. 
una cadira, dues cadires

no comptables: no es poden aïllar ni enu-
merar perquè són substàncies, matèries, 
emocions, etc. l’aigua, la por, l’amor

concrets: pertanyen al món 
físic. arbre, taula

abstractes: són creacions de la 
ment humana. enveja, culpa, 
teoria, paràmetre

individuals: designen un sol 
ésser. peu, taula

col·lectius: designen una 
pluralitat en singular.  
arbreda, oliverar, mainada

El Sintagma Nominal 

té

Estructura 

formada per

Funcions

Especificador Nucli Complements

Determinants: articles, 
demostratius i possessius. 
el pare, aquest noi,  
la meva casa

Quantificadors: numerals, 
quantitatius, indefinits. 
tres infants, molta gent, 
algun noi

Subjecte: La casa tremola.

C.Directe: Estima la vida.

Atribut: La Lali és la tieta.

Predicatiu: La considero una bellesa.

Adjunt: L’altre dia hi vaig anar.

Nom:  
La reina de les abelles

Altres categories:  
el verd, els peròs, les is,  
el menjar

SAdj: casa rústega

SPrep: casa de nines

O. relativa: la casa 
que vull

poden ser:

• restrictius/no restrictius

• restrictius: Els estudiants que 
van de viatge fan rifes i concerts.

• no restrictius: Els estudiants, 
que van de viatge, fan rifes i 
concerts. 

• argumentals/adjunts

• argumentals:  
el fill del Joan tan esperat  

• adjunts:  
el fill del Joan tan esperat

El nom
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L’adjectiu

Qualificatius

manifesten qualitats, propietats, 
relacions amb el nom

expressen qualitats inherents 
[jove, intel·ligent] o transitòries 
[trist, content, enfadat]

són graduables:  
molt alt, força jove, brutíssim

admeten sufixos:  
petitó, joveneta

posició generalment 
postnominal: mirada franca  
En posició prenominal  
és valoratiu: les joves promeses

poden ser  
restrictius: casa enrunada 
no restrictius: casa fantàstica 

Semàntica de l’adjectiu

Els adjectius

es classifiquen en

Relacionals Adverbials

expressen relacions amb el 
nom: sol ser un “tipus de...”

anàlisi clínica, navegació fluvial, 
presó preventiva

no són graduables:  
anàlisi *molt/poc clínica

no admeten sufixos de grau: 
producte *quimiquíssim

posició postnominal:  
malaltia pulmonar

són restrictius: casa unifamiliar 

presenten significats semblants  
als adverbis:

possibilitat: invasió possible 

necessitat: intervenció necessària 

freqüència: assetjament constant 

ordre: la primera línia 

èmfasi: el mateix professor (ens ho va dir) 
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L’adjectiu

Adverbis 

de grau:  
molt alt

de manera:  
plenament jove

d’aspecte:  
habitualment fosc

modals:   
encara trist

Sintaxi de l’adjectiu

El Sintagma adjectival 

té

Funcions

C. del Nom: arròs covat

Atribut: La noia està tipa.

Predicatiu: Arribarem esgotats.

Estructura

formada per

Especificador Nucli Complements

Adjectiu  
força malalt

Participi 
molt cansat

SN  
esperable cada dècada

SPrep  
cansat de la vida

Oració  
partidari de ser feliç

poden ser:

argumentals: exigits  
per l’adjectiu

partidari de la lluita,  
tip de tot

adjunts: prescindibles

depressiu des del naixement


