
Sintagmes 
 
Un sintagma és una unitat sintàctica i de significat formada per una paraula o un 
conjunt de paraules estructurades a l'entorn d'un nucli.  Els sintagmes mantenen una 
relació de sentit en el moment de la seva pronunciació o escriptura. 
 
El nucli pot ser un nom, un verb, un adjectiu o un adverbi. Per tant, segons la categoria 
gramatical del nucli, distingim els sintagmes següents: 
 
- el sintagma nominal (SN), que té com a nucli un nom; 
- el sintagma verbal (SV), amb un verb com a nucli; 
- el sintagma adjectival (SAdj), organitzat al voltant d'un adjectiu, 
- i el sintagma adverbial (SAdv), centrat en un adverbi. 
 
També hi ha el sintagma preposicional (SPrep), si bé en aquest cas l'element que el 
defineix no és el nucli, sinó el que l'introdueix: la preposició. 
 
Exemples: 
 
SN: Aquesta tauleta / L’indi americà / El llac Ness / Els Amics de les Arts 
SV: Caminen /  Van a escola / Mengen pipes 
Sadj: Molt agradable / Cansat de sentir-te 
Sadv: Ara / Massa aviat 
SP: Sense tu / Amb la teva germana 
 
ACTIVITATS 
 
1. Identifica a quin tipus de sintagma (SN, SV, SAdj, SAdv o SPrep) corresponen les 
expressions següents. Tingues en compte que es destaca el nucli de cada sintagma i la 
preposició en el cas del SPrep. 
Exemple: nina de porcellana (SN) 
 
a) curt de cafè 

b) força divertit 

c) massa poc 

d) una masia en ruïnes 

e) et renyaran 

f) sense cap gràcia 

g) un quadre abstracte 

h) més tard 

i) de pel·lícula  

j) li telefonarà 



2. Indica el nucli dels sintagmes següents o la preposició quan aquests siguin un SPrep. 
A continuació, escriu el nom de cadascun dels sintagmes. 
Exemple: ben desconcertat —> SAdj 
 
a) un home jove 
b) escolta atentament 
c) simpàtic de natural 
d) en tres dies 
e) content per l'èxit 
f) molt aviat 
 
3. Col·loca els sintagmes següents a la casella que els correspongui: 
en Pere  ben d'hora  calla  de color gris  a l'aula  gens educat  massa ràpid               no 
hi sent  tan aviat  una vegada  plou  una tempesta seca 
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SN  en Pere 

SV   

SAdj   

SAdv   

SPrep  

 
4. Escriu el nom de cadascun dels sintagmes subratllats següents: 
Exemple: Cada dia, el fill de ta veïna compra dues roses vermelles. (SV) 
 
a) Les oficines del banc no obren mai. 
b) Tots els boletaires porten cistell de vímet. 
c) Amb la publicació del seu llibre, en Joan és feliç de debò. 
d) Encara no tinc accés a Internet. 
e) El meu avi dorm com un tronc. 
f) La meva germana ha fet un gelat de maduixa. 
g) El mecànic va rebre algunes peces defectuoses. 
h) Els manifestants van protestar contra el pla hidrològic.  
  
5. Subratlla tots els SAdj que identifiquis (encara que facin part d’un altre sintagma) i 
canvia’ls per un altre: 
Cos allargat. 
Noia simpàtica i amable. 
Carreró estret. 
Ets molt carallarg. 
És un ordinador espatllat. 
El meu cotxe és híbrid. 
La taula que has comprat és molt ampla. 


