
Signes de puntuació



He de presentar la fotocòpia del NIF la cartilla de la

Seguretat Social el certificat del padró municipal i el full

d’inscripció corresponent.

He de presentar la fotocòpia del NIF, la cartilla de la Seguretat

Social, el certificat del padró municipal i el full d’inscripció

corresponent. Enumeracions. Separa elements d’una sèrie

Els sol·licitants han de complir tres requisits: ser

llicenciats haver nascut en un país de la Comunitat

Europea i residir-hi i estar disposats a viatjar.

Els sol·licitants han de complir tres requisits: ser

llicenciats, haver nascut en un país de la Comunitat

Europea i residir-hi, i estar disposats a viatjar. Davant de

la conjunció “i” per marcar una divisió interna



El president del Govern Agustín Barreiros va criticar la
política econòmica.

El president del Govern, Agustín Barreiros, va criticar la

política econòmica. Aposició explicativa

L’Alcalde juntament amb els regidors de Cultura i Benestar

Social es va entrevistar amb la consellera d’Ensenyament.

L’Alcalde, juntament amb els regidors de Cultura i Benestar
Social, es va entrevistar amb la consellera d’Ensenyament.
Incís

Així mateix us recordo que heu de presentar la
documentació apropiada.

Així mateix, us recordo que heu de presentar la documentació

apropiada. Després de determinats connectors (a més a

més, d’una banda, en primer lloc, tanmateix, per acabar,)



Per obtenir millors resultats en les enquestes els partits han

iniciat una campmanya amb molts més mitjans econòmics.

Per obtenir millors resultats en les enquestes, els partits han
iniciat una campmanya amb molts més mitjans econòmics.
Elements desplaçats dins de la frase.

El concurs no el va guanyar l’empresa Ainsa sinó la que
es va ajustar més al pressupost.

El concurs no el va guanyar l’empresa Ainsa, sinó la que es va
ajustar més al pressupost. Per delimitar construccions
adversatives, causals, condicionals...

Els directors es reuniran a la sala d’actes i els
col·laboradors a la sala d’espera.

Els directors es reuniran a la sala d’actes i els
col·laboradors, a la sala d’espera. Quan s’elideix el verb.



Van ser-hi presents el president de la Comissió el senyor

Armengol l’interventor el senyor Pérez i el secretari el

senyor López.

Van ser-hi presents el president de la Comissió, el senyor

Armengol; l’interventor, el senyor Pérez; i el secretari, el

senyor López. Punt i coma en sèries que ja apareguin

comes.

Atentament Atentament,

El saluda atentament El saluda atentament.

Jaume volem recordar-te el que vas dir.

Jaume, volem recordar-te el que vas dir.
Vocatiu.



Han vingut tots en Joan la Marta en Quimet la Maria i l’Eva.

Han vingut tots: en Joan, la Marta, en Quimet, la Maria i

l’Eva. Dos punts: per introduir enumeracions ,exemples...

Qui ho pensava això?

Qui ho pensava, això? 

Quan hi hagi un pleonasme



Si abans de les cometes hi ha un punt o dos punts, la

frase entre cometes comença en majúscula.

[...] frase: “Ja sóc aquí.”

Si la frase entre cometes comença en minúscula el punt

final va després de les cometes

Ex: el mosso d’esquadra pensava que aquella investigació

era una “enorme pèrdua de temps”.

El president Tarradelles va dir la famosa frase Ja sóc aquí.

El president Tarradelles va dir la famosa frase: “Ja sóc aquí.”

Dos punts: per introduir citacions textuals.



No posar coma entre el subjecte i el verb, ni entre el verb i

els complements.

Remarques

Punts suspensius sempre són tres. No es poden fer servir

alhora que la paraula etc.

Un signe d’entonació o d’interrogació pot anar seguit d’una

coma, de dos punts o d’un punt i coma:

Quina és la qüestió més interessant?: què vull ser quan sigui

gran?, què estudiaré?, on treballaré?

Si tenim una frase llarga, els signes d’entonació es poden

posar també al principi.



Parèntesis

•Incisos, informacions intercalades en una frase o afegir

informacions complementàries en un text:

Ex: El doctor Calbot va néixer a Vallvidrera (una petita

localitat que avui pertany a Barcelona) a mitjan del segle

passat.

Ex: L’ONU (Organització de les Nacions Unides) ha

sancionat els països autoritaris.



Parèntesis. En contacte amb altres signes

Si l’incís entre parèntesi és llarg (frase completa) i va darrere

d’un punt, ha de portar majúscula inicial i el punt final ha de

posar-se davant el parèntesi de tancament.

Ex: Anem a dinar al Restaurant Can Tortell de Sitges. (El

Restaurant Can Tortell és un edifici minimalista que hi ha al

carrer del Pecat, 3)

Cal col.locar fora del parèntesi que tanca, la coma, els dos

punts i el punt i coma.

Ex: La puntuació de les concursants ha estat la següent:

concursant A (Carme Gonzàlez), 8 punts; concursant B

(Montserrat Pou), 25 punts.

•Per fer un incís dins d’un parèntesi cal usar guions o comes.



Els guions

•Per introduir un incís en la frase però amb un matís més

subjectiu.

Ex: No podem deixar de recordar – és evident que aquest

és el nostre objectiu – quins són els objectius de la nostra

empresa.

• Per separar allò que diuen els diferents interlocutors

d’un diàleg:

Ex: Mentre carregàvem un dos de set, algú va dir:

- Sembla que s’hagi posat un núvol, mireu!

•Per incloure un incís del narrador després de la intervenció

del personatge:

Ex: - Pensa una mica abans de contestar – va dir el mestre-.


