
ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL

Les oracions subordinades adverbials equivalen a un sintagma adverbial i se subordinen, generalment, al 

nus de l’oració principal. 

ESTRUCTURES

Jo vaig on tu vulguis.
Aniré al cine perquè vull veure la pel·lícula.

En acabar els deures, et passaré a buscar.

GERUNDI: Baixant de l’avió, la Maria va caure 

PARTICIPI: Finalitzat el Congrés, rebrem un certificat d’assistència.

1. Adverbi o conjunció + ORACIÓ

2. Preposició + INFINITIU (+ complements)

3. Formes no personals del verb

⇒ Valors: – modal
– temporal
– causal
– condicional
– concessiu



Oracions subordinades adverbials

Pròpies:

de lloc, de temps, de mode

Impròpies:

causals, finals, consecutives,     concessives, 

condicionals, 

comparatives



ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL

TIPUS D’ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS

Ens informen sobre una acció que incideix 
temporalment sobre la realització de l’acció 

principal.

Li farem el regal abans que marxi de viatge.

- La construcció de PARTICIPI també 

expressa temps, però d'anterioritat:

Acabada la seva formació, va començar 
a treballar sovint com a actor de teatre.

quan, mentre, mentre que, sempre que,

aleshores que, que, ara que, en tant que, cada
cop que, cada vegada que, tota vegada que,
així que, tant aviat com, a penes (que)...

- La construcció EN + INFINITIU també expressa 
temps, indicant simultaneïtat. 

En créixer, ... (Quan va créixer...)

DE TEMPS

simultaneïtat

posterioritat

anterioritat

després que, després de, des que, d’ençà que, tan

aviat com, així que, tot seguit que ...

PRÒPIES
adverbi

- La construcció de GERUNDI expressa simultaneïtat

(afegint, de vegades, l'adverbi TOT davant) o anterioritat,

mai posterioritat.

Tot treballant, es va crear una bona reputació professional.



ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL

- Situen el lloc on s'esdevé l'acció expressada pel verb principal.

NEXES: On ---- precedida o no de preposicions o adverbis:

allà on, per on, (pertot) arreu on, a on, d'on, cap on,   
fins on, onsevulla que ...

- Es distingeix de ON de les subordinades de relatiu perquè no té 
antecedent.

L’any passat va entrar a treballar a on ha treballat sempre el seu germà.

- Ens informen de la manera com s'esdevé l'acció expressada pel
verb principal.

NEXES: Com si, com, així com, segons (que), segons com, sense
que, que, a mesura que...

DE LLOC

DE MANERA

- Les construccions de GERUNDI i PARTICIPI també poden ser 

modals: 

Es va passar aquell any millorant la seva tècnica

I mai el van veure espantat per res.



ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL

- Situen la causa per la qual s'esdevé tota l'oració principal. 

Per tant, l'acció de la subordinada és anterior (i va en indicatiu)
a la de la principal.

Nexes: Per, perquè, ja que, atès que, com que, per tal com,
que, vist que, car, puix que...

Com que va demostrar estar capacitat el van enviar a la prova.

DONCS no és mai una conjunció causal.

- Objectiu o finalitat de l’oració principal.

Nexes: perquè, a fi que, a fi de, per tal de, per tal que...

- Perquè potser final (subjuntiu) o causal (indicatiu):

Va demanar ajuda perquè la necessitava.

Trucava tothom perquè no faltessin al sopar.

- Conseqüència d’algun dels elements de l’oració principal.

Nexes: de (tal) manera.... que, de (tal) forma ... que, fins
a tal punt... que, tan...que, tant...que,
Massa/prou/molt...perquè

Tan ...que: Estava tan espantat que va cridar amb totes

les seves forces.

IMPRÒPIES
modifiquen or. princ

CAUSALS

FINALS

CONSECUTIVES



ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL
- Expressen les objeccions, dificultats o obstacles, malgrat els quals té 

lloc l'oració principal.

Nexes :  encara que, per més que, tot i que, bé que, mal que,  
si que, per bé que, amb tot i que, a pesar de, malgrat 

que, si bé...

- També serveix l'estructura PER + ADVERBI / ADJECTIU + QUE:

Per difícil que fos, ha creat una empresa tot sol.

- Situen la condició necessària perquè es compleixi tota l'oració 
principal. 

Nexes:    si, posat que, mentre, en cas que, només que, sols 
que, si doncs no, tret que, llevat que, mentre que,   
sempre que, a condició que... 

- També hi ha construccions de gerundi o participi que tenen un matís 
condicional: 

Esforçant-te més aconseguiries aprovar.

- S'estableix amb dos elements relacionats, un en la principal 
un altre en la subordinada:

→ IGUALTAT: tant/tan... com, tal...com  
→ INFERIORITAT: menys...que, pitjor...que
→ PROPORCIONALITAT: com més....més, com menys...menys,
→ SUPERIORITAT: més...que, millor...que 

CONCESSIVES

CONDICIONALS

COMPARATIVES


