


L’Oració subordinada
L’oració subordinada és aquella que depèn d'una altra, anomenada "principal " a
nivell sintàctic.

La unió entre les dues oracions s'estableix a través d'un nexe (conjunció,
pronoms, formes no personals del verb.)

L’oració principal pot funcionar independentment, quant al sentit, però la
subordinada no (en els següents exemples, les subordinades aniran sempre en
cursiva).

Ex.: Quan va néixer Ralph Fiennes a Suffolk (Anglaterra), el 1962, ningú
sospitava que estaria nominat als Òscar dues vegades



Hi ha tres categories d'oracions compostes

per subordinació: 

 Les subordinades substantives, les quals fan la

mateixa funció, respecte a la principal, que faria un

substantiu:

Ex.: Ralph Fiennes va decidir que els seus primers

passos com a actor fossin en el teatre de

Shakespeare.



 Les subordinades adjectives, les quals fan la

mateixa funció, respecte a la principal, que faria un

adjectiu:

Ex.: Aquest actor, que és capaç de fer papers

d'home misteriós, d'home romàntic, de

justicier,etc. posseeix un exquisit talent interpretatiu.

 Les subordinades adverbials , les quals fan la

mateixa funció, respecte a la principal, que faria un

adverbi o Complement Circumstancial:

Ex.: En adonar-se d'aquest talent, els grans directors

l'han fet treballar en pel.lícules importants.



 Proposició subordinada que dins de l’oració

principal fa la funció d’un NOM (sintagma

nominal o sintagma preposicional).

LES ORACIONS SUBSTANTIVES



Oració subordinada 

substantiva d’infinitiu

Pot fer les següents funcions sintàctiques:

Subjecte: M’interessa saber-ho tot.

CD: Voldria conèixer el teu company.

CRV: Penseu en comprar les entrades.

CN: Ha estat una tarda d’anar d’una banda a l’altra.

CAdj.: És indigne de merèixer-se la Creu de Sant Jordi.

Atribut: El nostre somni és viure en aquesta casa.



Oració subordinada 

substantiva de relatiu

QUI 

Funcions: totes les del nom.

Pot anar introduït per el(s), aquell(s), tothom.

Exemples:

Subjecte: Qui condueix no beu alcohol.

CD: El professor ajudarà els qui hagin treballat de valent.

C.Agent: La proposta serà aprovada per qui assisteixi a la reunió.

CCCompany: Pots sortir amb tothom qui vulguis.



Oració subordinada 

substantiva completiva

Introduïda per la conjunció QUE (només enllaça).  

(El que...     El fet que...)

 Que ho facis ara no té cap mèrit.

 El que ho facis ara no té cap mèrit.

 El fet que ho facis ara no té cap mèrit.

No es pot elidir quan introdueix una proposició de CD.

 Preguem que desconnectin els telèfons.

 Preguem desconnectin els telèfons.



La proposició subordinada 

completiva pot fer les 

funcions següents:

Subjecte: Que estiguis cansat és normal.

CD: Vull que estudieu més.

CRV: Te’n recordes que volíem fer un sopar.

CN: Tinc l’esperança que ho puguem solucionar.

CAdj.: Estic convençuda que t’agradarà.

Atribut: El problema és que no ho reconeix.



Oració subordinada 

substantiva interrogativa

Interrogativa total: introduïda per la conjunció SI.

Fa la funció de CD sempre.

Exemple:

 Em pregunto si vindrà tothom.



Interrogativa parcial: introduïda per un 
pronom interrogatiu

Pot fer les següents funcions:

Subjecte: Qui vingui serà benvingut.

CD: Vol saber quan serà la reunió.

CRV: No et preocupis de qui no s’ho mereix.

CN: L’interès per com aniria el dia no el deixava dormir.

CAdj.: No és conscient de quantes mentides va dir.

Atribut: L’important és com fer-ho.








