
S I N T A X I      O R A C I O N A L 
 
1.- El Subjecte:  
 
     Definició: Part de l'oració (GN= persona, cosa...)que realitza l‟acció verbal. Concorda   amb el verb   

en nombre  i persona.  

 

     Formes: Pot aparéixer com SN (sintagma nominal:  nucli un substantiu o pronom tònic). 

                     Els xiquets canten.             ----------------                   Ells canten.  

 
     Classes de subjecte:  · Agent: realitza l‟acció verbal                  Els xics van al cine 

             · Pacient: No realitza l‟acció verbal, sinó que la rep (passiva) 

           · Lèxic: apareix escrit en l‟oració           El gos va mossegar el veí 

         · Gramatical: no apareix escrit en l‟oració         Anàrem al cinema 

 

     Complements: Acompanyen al nucli:     · Un sintagma preposicional.    La camisa de seda és cara 

       · Adjectiu.                La camisa verda és cara 

       · Aposició.               Ricard, el meu veí, està malalt. 

 

2.- Predicat: 
 
      Definició: Allò que en l‟oració es diu del subjecte. Realitza una acció, estat o procés. 

      Formes:   està compost per un nucli (VERB) i uns complements que l‟acompanyen. 

 

      Classes:  · Predicat Nominal: du els verbs (ser, estar, semblar o paréixer) i un atribut. 

     La xica és intel·ligent.                    Maria pareix despistada. 

 

                      · Predicat Verbal: excepte els verbs(ser, estar semblar o paréixer) i diversos complements. 

               El xiquet menja pomes.         Felip dorm la migdiada. 
 

      Complements:  

          a) Complement Directe (CD): 

  
                    · Definició: paraula o paraules sobre les quals recau directament l‟acció,  els verbs que   

porten CD es diuen transitius. 

· Localització:   - substitució pels pronoms (el, l‟, els, „ls,  la, les) definit i (en, ne, ho)             

indefinit i (em, et, es, ens, us,) reflexiu. 

- en transformar en passiva el CD passa a Subjecte. 

- es pregunta al verb QUÈ? o  A QUI? si és persona . 

· Formes:  - Sintagma Nominal o pronom 

- Sintagma Preposicional introduït per “a” quan indique persona 

- Subordinada Substantiva 

Exemples ---  Juan la pentinava.       Àngela pinta un quadre.         Veig a Pere. 

 

b) Complement Indirecte (CI). 

 
· Definició: Persona o cosa que rep indirectament l‟acció del verb. L‟acció del verb + el       

CD va al CI. 

· Localització:   - substitució pels pronoms (li, em, et) al singular i (els, ens, us) al plural i                     

(em, et, es, ens, us) al reflexiu. 

- es pregunta A QUI? o PER A QUI? al verb. 

                     · Formes:  - Pronom 

- Sintagma preposicional introduït per la preposició “a” o “per a” 



- Subordinada Substantiva 

· Exemples ---  Li he donat un bes.      Antoni va preguntar la lliçó als seus companys. 
 

c)  Complements Circumstancials (CC): 
 

· Definició: paraula o paraules que expressen alguna circumstància del verb.       

· Localització:         -  CC de lloc es pregunta ON? 

                                      -  CC de temps es pregunta QUAN? 

                                      -  CC de mode es pregunta COM? 

                                     - CC de quantitat es pregunta QUANT? 

                                     - Els CC introduïts per la preposició de es substitueixen pel pronom        

                                       (EN) i els no introduïts per la prep. de es substitueixen per (HI). 

· Formes:   - Sintagma Adverbial, - Sintagma Nominal. 

                  - Sintagma Preposicional, - Subordinada Adverbial. 

· Exemples ---   Estic ací.    El meu iaio camina dos quilòmetres.   Ens veiem a les 9.   

 

d) Atribut: 
  
· Definició: complement que dins d'un PN ens diu una qualitat del Subjecte. 

                   · Localització:         - substitució pels pronom (HO). 

                                - concorda en gènere i nombre  amb el subjecte. 

                                - no és possible transformar en passiva. 

· Formes:   - Sintagma Nominal, - Sintagma Adverbial. 

                    - Sintagma Preposicional, - Sintagma Adjectival. 

                    - Subordinada Substantiva.    

· Exemples ---   Pepe és metge.   Pepe és de Madrid.   Pepe està bé.   Pepe ho està. 
 

e) Suplement o Complement de Règim. 
 

· Definició: complement que ve precedit d‟una preposició exigida pel verb. 

                             · Localització:    - substitució pels pronoms (HI) quan va introduït per la preposició a,   

                                                           amb, en i per (EN) quan va introduït per la preposició de. 

                           - es pregunta preposició + QUÈ + verb? 

· Formes:    - Sintagma Preposicional. 

· Exemples ---   Juan no creu en fantasmes.          Manque de papers.     
 

f)  Complement predicatiu (C Pred). 
 

· Definició: adjectiu que dins d‟un PV ens diu una qualitat del Subjecte o del CD.                    
· Localització:     - Adjectiu que concorda en gènere i número amb el Subjecte o el CD. 

                            - És com l'Atribut de les oracions de PN, però ací l'O és de PV. 

                            - Es substitueix pel pronom (HI). 

· Formes:  sempre és un adjectiu. 

· Exemples  -- La pel·lícula resultà avorrida.   El meu cosí arribà malalt a la  feina. 
 

g)  Complement Agent (CA). 
 

· Definició: complement que en veu passiva ens indica qui o què realitza l‟acció. 

· Localització:     - Sempre apareix en la veu passiva. 

                            - En transformar l‟acció en activa es funciona com a Subjecte. 

                            - Va sempre introduït per la preposició “per”. 

· Formes:    - Sintagma Preposicional introduït per la preposició “per”. 

                   - Subordinada Substantiva. 

· Exemples ---  El recurs serà revisat per l’Audiència.     Joana fou cridada per ell. 


