
LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS 

 

TIPUS FUNCIONS NEXES EXEMPLES 
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De lloc 
Indiquen un lloc relacionat 
amb de l'oració principal. 

on (precedit de vegades de 
preposició) 

Resol l'exercici on tenguis un espai 
buit. 

De temps 
Informen sobre una acció que 
incideix temporalment sobre la 
realització de l'acció principal. 

quan, abans (que), mentre 
(que), sempre que, 
aleshores que, després que, 
des que, cada vegada que, 
tan aviat com, fins (que); 
amb infinitiu, gerundi i amb 
participi 

Començarem la classe quan 
estigueu en silenci. 

De manera 
Expressen la manera com es 
realitza l'acció indicada a 
l'oració principal. 

com, com si, segons (com), 
tal com 

Ha analitzat l'oració com li indicà la 
professora. 
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Consecutives 
Indiquen la conseqüència 
d'allò que s'expressa a l'oració 
principal. 

(tant/tan/talment) ... que 
(massa/molt/prou) ...  perquè 
fins al punt que, de manera 
que, de forma que, etc. 

Tenc tants de nervis que 
m'equivocaré en el logaritme de 10. 

Condicionals 

Expressen una condició 
necessària per tal que es 
realitzi allò que expressa 
l'oració principal. 

si, posat que, mentre, 
mentre que, sempre que, a 
condició que, en cas que, 
fora que, tret que, llevat que, 
només que, sols que, si és 
cas que, etc. 

Només estudien si el poses un 
examen. Mentre no demani 
disculpes al professor no l'admetrà 
classe. 

Concessives 
Representen un obstacle o 
dificultat per a la realització de 
l'oració principal. 

encara que, per bé que, si 
bé, bé que, tot i que, per 
més que, per que, amb tot i 
que, a pesar de/que, malgrat 
que, per bé que, mal que, 
baldament,  ni que,  etc. 

No els diré la nota encara que m'ho 
supliquin. 

Causals 
Indiquen la causa d'allò que 
s'expressa en l'oració 
principal. 

perquè, ja que, vist que, 
com, com que, a causa que, 
que, per tal com, puix (que), 
car, com sigui que, atès que, 
etc. 

Ho vaig consultar en el diccionari 
perquè no sabia com s'escrivia. 

Finals 
Indiquen la finalitat de la 
realització de l'oració principal. 

perquè, a fi que, a fi de, per 
tal que, per tal de, etc. 

Venc perquè m'expliquis el mètode 
hermenèutic. 

Comparatives 

Igualtat 

tant (o tan)... com, 
igual (al que) 
exacte (del que) 
idèntic (a allò) 

Hi ha tantes forquetes com plats. 
En Pere és tan alt com el seu 
germà. 
El teu capell és idèntic al meu. 

Desigualtat 
- superioritat 
- inferioritat 

més... que / menys... que 
millor... que / pitjor... que 

Han estudiat més que els altres. 
Han estudiat menys que els altres. 

Proporcionalitat 
com més... menys/que 
com menys... més/menys 

Com més llegia més n’aprenia. 
Com menys discutíem més ens 
enteníem. 

 

  



ACTIVITATS 

1. Classifica les subordinades de les oracions següents: 

a Me'n vaig a casa, perquè n'estic tip.   

b Tan aviat com puguis, fes-me arribar la pòlissa. 

c Si li ho haguessis dit, t'ho hauria fet.  

d No els perdonaré encara que m'ho demanin. 

e D'ençà que és regidor li han agafat molts fums.  

f Cobra més que no pas treballa. 

g Com més m'entreno, menys gols faig. 

2. Classifica les subordinades de les oracions següents i canvia'n el nexe per un altre 

d'equivalent:  

a Com que no ho ha lliurat, no hem pogut iniciar el tràmit.  /   

b He arribat tan tard que els nuvis ja s'havien casat.  /   

c En cas que necessitis alguna cosa, telefona'm.  /   

d Malgrat que eren uns senyors, no ho semblaven pas.  /   

e Per bé que l'enganyen sempre, no s'adona de res.  /   

f No podia muntar a cavall car tenia una salut delicada.  /   

g Si t'interessa, pots fer de voluntari a la Creu Roja.  /  

 h Avui no vindré, que tinc molta feina.  /   

3. Completa les oracions amb la forma adequada:  

a No t'ho volia dir (perquè / per a què) no t'ho prenguessis malament.  

b (Degut a què / Com que) no s'esperava el regal, li va fer molta il·lusió.  

c Mai no he entès (per què / perquè) van fugir corrents.  

d No cal que m'ho expliquis, (doncs / perquè) no m'entabanaràs.  

e (Cas / En cas) de cometre una infracció, perdrà tres punts del carnet.  

f No compteu amb mi (a no ser que / llevat que) m'ho demani la Núria.  

g No vindrà avui, (sinó / si no) demà.  

h T'ho confessaré tot (sempre i quan / sempre que) no ho diguis a en Ricard. 

  



4. Escriu una oració causal o final amb cadascun dels nexes següents:  

a puix que    

b car    

c per tal com  

d atès que    

e posat que    

 

5. Identifica la modalitat de les oracions següents:  

a Si de cas el veieu, aviseu-me.  

b Parla tan fluix que tothom s'adorm a classe. 

c Com més gran, més ase es torna. 

d És massa greu perquè pugui oblidar-me'n.  

e Essent així, encara ho acceptarà. 

f Puix que sou tan amics, et podria fer un descompte.  

g Mal que li sàpiga greu, li deixaré anar tot barres avall. 

 

6. Escriu una oració final i una de causal per completar l'oració principal:  

a T'ho he explicat...  

final: 

causal:   

b He tornat a casa...  

final: 

causal:   

c Els paguen un plus...  

final: 

causal:   

d S'ha declarat en vaga...  

final: 

causal:   



e He de sortir a passejar...  

final: 

causal:   

7. Analitza sintàcticament les oracions següents: 

a Abans que ho descobreixi, li ho hauríem d'explicar.  

b Quan se n'assabenti ja no hi haurà solució.  

c Han edificat un bloc de pisos on hi havia unes coves prehistòriques.  

d Xisclen com si estiguessin en un plató de televisió.  

e En sortir del teatre, anirem a fer una copa de cava.  

f El bacallà és més car que la carn.  

g No menjo pebrot perquè no em convé. 

 


