


Minúscula inicial si són dos punts i seguit:

Ja ho hem previst: anirem i tornarem avui.

Minúscula inicial si segueix una enumeració de substantius o 

sintagmes nominals:

Destinataris de l’oferta:

•alumnat general

•personal d’administració i serveis

Després de dos punts: 



Majúscula inicial si segueix una citació textual:

El conferenciant afirmà: “La solució és inviable.”

Majúscula inicial si segueix una enumeració que conté 

alguna forma verbal:

Acords:

Aprovar l’acta de la sessió anterior.

Convocar la reunió de la Comissió.



Partícules que precedeixen cognoms:

Alícia de Miguel  però la consellera De Miguel

El nom sant/a s’escriu amb majúscula si forma part de topònims, festes, etc.:

l’església de Sant Pere  però   sant Pere

Els termes col·lectius s’escriuen amb minúscula si són usats com a 

genèrics, però cal escriure majúscula inicial si són denominacions 

escurçades d’òrgans concrets:

•Aquesta decisió la prendrà l’alcaldia (corresponent).

•Aquesta decisió la prendrà l’Alcaldia (d’Elx).

Denominacions personals



Organismes i institucions

Cal emprar minúscules si la referència no és concreta o s’usa en 

plural:

Les facultats de Ciències i de Dret.

La universitat és l’òrgan acadèmic per excel·lència.

Cal escriure en minúscula els termes equivalents que no formen 

part del nom oficial:

La Facultat de Dret però el nostre centre



•Activitats acadèmiques

–S’escriuen amb majúscula inicial congressos, jornades, simposis, 

cursos, etc.:

IX Trobada d’Escoles en Valencià

–Els cicles formatius s’escriuen amb minúscula: diplomatura, doctorat, 

batxillerat.

–Les titulacions, les assignatures i les àrees de coneixement 

s’escriuen amb majúscula inicial: Història Social, Arquitectura Tècnica.

–Les disciplines científiques s’escriuen amb minúscula: arqueologia, 

matemàtiques.



•La divisió del temps

–Els dies, els mesos, les estacions i els segles s’escriuen amb 

minúscula.

–Els períodes històrics i els corrents culturals s’escriuen amb 

minúscula: 

–el barroc, el neorealisme, el modernisme, l’edat antiga, el paleolític, 

les avantguardes, etc.

–En canvi, per tradició s’escriuen amb majúscula inicial: 

Renaixement, Renaixença, Il·lustració.



•Els topònims

–L’article dels topònims s’escriu amb minúscula: la Romana, tret dels 

exotopònims no adaptats: Los Angeles.

–La part genèrica d’un topònim s’escriu amb minúscula: el barri del 

Palmeral, la península Ibèrica, la serra de la Mola.

–En alguns casos, el genèric ha passat a formar part del nom propi: 

l’Esplanada, la Vall d’Uixó. 


