Subjecte
Es caracteritza perquè concorda en nombre
amb el verb de l’oració
M’agrada molt el raïm, però encara m’agraden
més els préssecs
Han vingut tots els músics de l’orquestra?
Només n’ha arribat un, demà n’arribaran tres
més.
El noi que camina davant
guanyador

de tot és el

Complement d’adjectiu
No crec que siguin dignes de tantes atencions
Estem satisfets de la vostra actuació i n’estem
satisfets perquè ha estat totalment espontània.

Complement de nom
Hem visitat tots els monuments de Roma
Quan arribem a París, tenim la intenció de
visitar-ne els museus més importants

Ha guanyat
simpaties.

el

candidat

que

tenia

més

EL COMPLEMENT DIRECTE (CD)
Complement exigit per gran part dels verbs predicatius que
s’identifica pel canvi a la veu passiva o per la substitució pronominal.
No pot ser elidit de l’oració
Generalment adopta les estructures de SN i d’oració substantiva
-Condicions: No porta preposició, excepte en alguns casos

-Identificació del CD mitjançant la veu passiva
-El tenor ha cantat la Traviata (CD).

- La Traviata (Subjecte pacient) ha estat cantada pel tenor
-La noia que acabes de conèixer viu en aquella casa
-Li van suggerir que tingués més paciència

EL COMPLEMENT INDIRECTE (CI)
Persona o ésser animat que rep o experimenta allò que predica el
verb: En Pau ha escrit la postal als amics.
És un SN o oració substantiva de relatiu precedits per la preposició
a o per a.
-Podem distingir-lo també per la pronominalització en singular:

-- CI singular: li: Han demanat permís a l’alcaldessa → Li han
demanat permís.
-- CI plural: els: Han demanat permís a les autoritats → Els han
demanat permís.
El noi a qui ha tocat la primitiva no és del poble.
La pel·lícula no és apta per a infants

EL COMPLEMENT DE
RÈGIM VERBAL (CRV)
Complement obligatori, exigit per determinats verbs (abstenir-se,
queixar-se,
renunciar,
acostumar-se,
convertir,
interessar-se,
comptar...). És el mateix verb qui dicta la preposició que cal usar.
Habitualment són a/de/amb/en.

Es poden presentar en forma de SPrep, de frase subordinada d’infinitiu
o de subordinada introduïda per la conjunció que.
-Pronominalització: - CRV amb les preposicions a/en/amb/per: hi:
Comptava amb el vostre ajut→ Hi comptava.
-- CRV amb la preposició de: en: Prescindirem dels seus serveis → En
prescindirem.

Van accedir a fer-ho com més aviat millor
No estic acostumat que em parli d’aquesta manera
No he oblidat les vacances, hi penso sovint i me’n recordo molt.

EL COMPLEMENT
CIRCUMSTANCIAL (CC)
És el complement que més informacions diferents ens pot donar:
temps, lloc, manera, companyia, finalitat... Són SN, SAdv, SPrep o
Frases subordinades.
-És un complement suprimible i fàcilment desplaçable: Ahir
passejava amb en Pere pel parc; passejava pel parc amb en Pere
ahir; passejava ahir amb en Pere pel parc.
-Del balcó estant, veig la plaça de l’Ajuntament
-Quan arribis, truca a la Teresa.
-Es va assabentar de la notícia mentre dinava

EL COMPLEMENT
ATRIBUT (CAtr)
- Complement d’un verb copulatiu: ser, estar o semblar.

- Tipus d’Atribut:
S.Adj: el nen està malalt

SPrep: les flors semblen de plàstic

SN: el meu pare és artista

SAdv: l’examen estava bé

Oració subordinada: el seu objectiu era guanyar el partit

EL COMPLEMENT
PREDICATIU (CPred)
SAdj o SN que, a més de complementar al verb, complementa al
subjecte o al CD de la frase, amb els quals concorda en gènere i
nombre:
La considerem una bona amiga; Em sento molt cansada; La Rosa
es va tornar pàl·lida.

Forma pràctica de detectar el Cpred:
Doble funció:

CC (com la considerem?) Atribut (És / sembla una bona amiga)
Els nens dormen tranquils

Es conserva jove? Si, s’hi conserva força.
Pot portar preposició amb verbs com prendre (per), tractar (de), etc:
El prenen per boig.

