
SOLUCIONS SOBRE LES ACTIVITATS D'ORACIONS COORDINADES 
 

1) Identifica el tipus d’oracions coordinades dins d’aquestes frases i si tenen elements elidits, reintegra’ls. 
 

1. No canta però sap ballar.  COORDINADA ADVERSATIVA 

2. Encara que no canta, sap ballar.  COORDINADA ADVERSATIVA  (Vos admetria sub. adv concessiva) 

3. Canvia el temps o tindrem aigua molts dies seguits.  COORDINADA DISJUNTIVA  

4. Els fills d’Anna són àgils, però els néts del veí no ho són gens.  COORDINADA ADVERSATIVA   

5. Els nuvis aniran a París de viatge i compraran moltes coses modernes. COORDINADA COPULATIVA 

6. Els avantatges són molts i els inconvenients no existeixen.  COORDINADA COPULATIVA 

7. M’agraden les creïlles però no les bajoquetes. COORDINADA ADVERSATIVA   

8. Aquest manifest va ser redactat per Marinetti i el van publicar a Le Figaro.  COORDINADA COPULATIVA 

9. Bé anem al cinema o bé veiem la televisió.  COORDINADA DISJUNTIVA 

10. Hi havia molt poca llum, però mai no l’encenien abans de mitjanit.  COORDINADA ADVERSATIVA   

11. Hem anat a la botiga però l’hem trobada tancada. COORDINADA ADVERSATIVA   

12. Has de deixar el tabac o tindràs seriosos problemes de salut.   COORDINADA DISJUNTIVA   

13. Ens coneixem des de fa temps, tanmateix no sé com reaccionarà.  COORDINADA ADVERSATIVA 

14. Ha comprat cireres a 8€ el quilo, és a dir, ha gastat massa diners. COORDINADA EXPLICATIVA 

15. No va anar a l’escola, sinó que va anar al metge.  COORDINADA ADVERSATIVA  (Afegiu el nexe al quadr p. 43 d'adver) 

 

2) Digues si són simples o compostes aquestes oracions. Indica de quin tipus són les compostes (p.58 dossier) 
 
 

 

1. El vaixell ha eixit del port. SIMPLE  

2. Ell dissenya el pont i l’empresa el construeix. COORDINADA COPULATIVA 

3. Ja et telefonaré quan vinga Pau.  SUBORDINADA ADVERBIAL CCT 

4. Van arribar tard i se’n van anar a dormir. COORDINADA COPULATIVA 

5. El vent serà molt fort i el risc d’incendi elevat. COORDINADA COPULATIVA 

6. No camina ni fa cap esforç. COORDINADA COPULATIVA 

7. Laia és una xica molt voluble: ara està trista, ara bota d’alegria. COORDINADA DISTRIBUTIVA 

8. M’ha preguntat quan són els exàmens. SUBORDINADA SUBSTATIVA (INTERRROGATIVA) CD  M'ha preguntat això 

9. M’agraden les galetes dolces, però no les salades. COORDINADA ADVERSATIVA  

10. La mare ha dit que vol un bon sopar.  SUBORDINADA SUBSTATIVA CD   



SOLUCIONS SOBRE LES ACTIVITATS SOBRE ORACIONS SUBORDINADES 

1. L'espectador no sabia que hi havia perill  OR. SUB. SUBST.  CD 

L'espectador no sabia això     

2. Donarem un premi a qui faci menys faltes d'ortografia   OR. SUB. SUBST. RELATIVA CI 

Donarem un premi a eixa persona     

3. Ens vam banyar on tu ens vas indicar   O. SUB. ADV. CCLL 

On ens vam banyar?  Ens vam banyar allí     

4. Ens vam banyar quan el sol ja s’havia post  O. SUB. ADV. CCT   

On ens vam banyar?  Ens vam banyar en eixe moment        

5. No s'ha recordat de comprar-los res  OR. SUB. SUBST. CRV 

No s'ha recordat d'això 

6. És difícil arribar a un acord  OR. SUB. SUBST. (D'INFINITIU) SUBJECTE 

És difícil això/ Són difícils eixes coses   TRUC: Subjecte i verb han de concordar 

7. Nadàvem com si fórem peixos O. SUB. ADV. CCM, però també admetria ADV. COMPARATIVA  

Nadàvem així   

8. Ha demanat que li renovaren la beca O. SUB. SUBS. CD    

Ha demanat això/ Això ha estat demanat per ella 

9. És incapaç de fixar-se en els detalls  OR. SUB. SUBST. C.ADJ 

És incapaç  d'això.  És complement de l'adjectiu i no CRV 
                      adjectiu 

10. El conserge ha comunicat la decisió del consell a qui corresponia OR. SUB. SUBST. RELATIVA CI 

El conserge ha comunicat la decisió del consell a eixa persona 

11. Hem trobat un tresor mentre buscàvem el gos pel bosc O. SUB. ADV. CCT    

Hem trobat un tresor en eixe moment  

12. Sempre parla com si estiguera espantat O. SUB. ADV. CCM    

Sempre parla així, d'eixa manera 

13. L'actual cap d'estudis és el que l'any passat era director OR. SUB. SUBST. ATRIBUT 

L'actual cap d'estudis és l'anterior/ el mateix  

14. Pretenia que li diguérem el nom dels culpables O. SUB. SUBS. CD    

Pretenia això / això era pretés per ell 

15. S’exposa que li ho prenguen tot  O. SUB. SUBS. CRV    

Ell/a S’exposa a això.     ATENCIÓ: No és CD perquè,  Algú està exposat a alguna cosa 

16. Està content de reunir tanta gent a la seua festa OR. SUB. SUBST. C.ADJ 

Està content  d'això.  És complement de l'adjectiu i no CRV 
               adjectiu 

17. Els becaris no saben  si enguany presentaran les sol·licituds  OR. SUB. SUBST. CD 

Els becaris no saben això 



 

18. Vam agafar el paraigua, ja que plovia molt  O. SUB. ADV. CAUSAL    

Com que plovia, Vam agafar el paraigua 

19. Hem fet vindre un lampista perquè ens arregle el llum  O. SUB. ADV. FINAL    

Hem fet vindre un lampista  per a que/amb la finalitat que ens arregle el llum 

20. Eixirem d’excursió, encara que no faça bon temps  O. SUB. ADV. CONCESSIVA    

21. Tenim l'esperança que guanyarem  OR. SUB. SUBST. CN 
               substantiu 

22. Està convençut que opina amb tota la llibertat OR. SUB. SUBST. C.ADJ 

convençut és un participi que funciona com a adjectiu 

23. Si fa bo, anirem fins a Gandia amb tren  O. SUB. ADV. CONDICIONAL   Si = a condició que faça bo 

24. Tu has encès tantes vegades el llum com jo l’he apagat O. SUB. ADV. COMPARATIVA D’IGUALTAT  

25. Malgrat que érem pocs, enllestírem la feina de seguida. O. SUB. ADV. CONCESSIVA = Encara que  

26. La gent que anava disfressada es va posar a ballar.   O. SUB. ADJ. CN   Que = pronom relatiu= la qual 

27. El poble on vaig viure ja no existeix.  O. SUB. ADJ. CN   On = pronom relatiu = en el qual 

28. És una persona que sembla incapaç de tota maldat  O. SUB. ADJ. CN   Que = pronom relatiu= la qual 

29. Els qui s'han alçat a les 6 del matí, ja han començat l'ascensió  OR. SUB. SUBST. SUBJECTE 

Eixes persones ja han començat l'ascensió// Eixa persona ja ha començat  NOTA: subjecte i verb concorden 

30. No tenen cap idea del que els explicaves  OR. SUB. SUBST. CN (igual que la núm. 21) 

31. Anirà on li farà més gràcia  O. SUB. ADV. CCLL   On = nexe (adverbi) = Anirà allí 

32. T’ho comprarà, encara que li coste un renyó  O. SUB. ADV. CONCESSIVA  

33. Aniré a l'excursió  sempre que tu vages  O. SUB. ADV. CONDICIONAL (si tu vas) 

34. Li vaig deixar el llibre perquè el llegira  O. SUB. ADV. FINAL (A fi que) 

35.  Ja que teniu tanta amistat, demaneu-los-ho vosaltres  O. SUB. ADV. CAUSAL  (com que/ atés que) 

36. És impossible recuperar l'arxiu  O. SUB SUBS. (INFINITIU) C.ADJ  (com la núm. 9, 16 i 22) 

37. Jordi ha dit: "Vinc de seguida"  O. SUB SUBS. CD.  

Jordi ha dit això/ Això ha estat dit per Jordi 

38. El Lluís comentava que la sort li anava d'esquenes  O. SUB. SUBST. CD 

39. Els avions, que anaven a hèlix, s'envolaren O. SUB. ADJ. (explicativa) CN 

40. El que desitja serà respectat  O. SUB SUBS. SUBJECTE 

Això serà respectat //  Eixes coses seran respectades     NOTA: subjecte i verb concorden 

41. La meua pel·lícula favorita és la que fan aquesta nit  O. SUB SUBS. ATRIBUT 

42. Estudie on tu saps  O. SUB. ADV. CCLLOC 

43. Aniré al teatre abans que lleven l'obra del cartell   O. SUB. ADV. CCT 

44. El meu desig és plantar un arbre  O. SUB SUBS. (d'infinitiu) ATRIBUT 

45. Et telefonaré sempre que puga, carinyo  O. SUB. ADV. CCT 

 



46. En sentir-lo, tancaren la porta amb clau  O. SUB. ADV. CCT 

En el moment en què el van sentir, tancaren la porta amb clau 

47. Ho farem encara que t'hi oposes  O. SUB. ADV. CONCESSIVA 

48. Sols que pronuncies un mot l'assumpte serà resolt O. SUB. ADV. CCT // CONDICIONAL  

Si pronuncies un mot... (CONDICIONAL) // En el moment en què pronuncies un mot (CCT) 

49. He fet passar els qui estaven al menjador O. SUB SUBS. (SUBSTANTIVADA) CD 

ELS he fet passar/ eixes persones han estat fetes passar per mi 
  CD 

50. Ho explica de tal manera que tothom queda convençut O. SUB ADV. CONSECUTIVA (PER CONSEGÜENT) 

51. Sembla que es tornarà a matricular  O. SUB SUBS. ATRIBUT 

52. M'amenaça amb el que tu saps  O. SUB SUBS. CRV 

ATENCIÓ ERROR: Falta subratllar la preposició amb. M'amenaça amb això = CRV 

53. La reclamació ha estat presentada per qui menys t'ho esperes  O. SUB SUBS. C.AGENT  

ATENCIÓ: l'oració està en passiva i per això és C. AGENT  

54. Perdoneu les nostre culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors  O. SUB ADV CCM  

55. He trobat el llibre que buscaves  O. SUB ADJ. CN  QUE= el qual 

56. Estic cansat que em crides a cada  O. SUB SUBS. C.ADJECTIU 

57. Per més que m'ho ha dit tothom, no m'ho crec  O. SUB ADVERBIAL CONCESSIVA 

58. M'apassionen les novel·les escrites per Manuel de Pedrolo  O. SUB. ADJ (PARTICIPI) CN 

M'apassionen les novel·les LES QUALS han estat escrites per M de Pedrolo 

59. Que arribes a temps agradarà a tothom  O. SUB SUBS. SUBJECTE 

Eixa cosa  agradà a tothom // Eixes coses agradaren a tothom   NOTA: Observem la concordança 

60. No m'acostume que sigues el meu entrenador O. SUB SUBS. CRV 

No m'acostume  a això 

61. No aguante que em diguen què he de fer  O. SUB SUBS. CD 

62. Parlar de futbol no és primordial  O. SUB SUBS. (INFINITIU) SUBJECTE  

Això no és primordial // Eixes coses no són promordials     NOTA: Observem la concordança  

 

 


