CLASSIFICACIÓ DE L’ORACIÓ
SIMPLE (un sol verb):

COMPOSTA

Els néts de la Maria mengen pomes cada dia al pla de Can Torrent
El nét és eixerit

1) Coordinades: copulatives (i, ni,):
Disjuntives (o, sinó):
Distributives (ara... ara, ni... ni):
Adversatives (però, no obstant això...):
Consecutives (doncs, per tant):
Continuatives (encara, més...):

En Pere renta els plats i la Maria estén la roba
No compris pomes, sinó peres
Ni viu ni deixa viure / Ara plora, ara riu
Desitja fer-ho, però no s’hi atreveix
Plou; doncs agafaré el paraigua
Ha caigut i encara fa broma

2) Juxtaposades: (no hi ha nexe):

El gat miola, la granota rauca, el gos borda....

3) Subordinades

3.1. Substantives (equivalen a un substantiu)
Que + oració: Em fastigueja que sempre vagi tan brut (Subjecte)
Us demano que no us discutiu tan sovint (CD)
La nostra il·lusió és que aprovi l’examen (Atribut)
Dubtàvem que us haguéssiu perdut (CRV)
Està content que hi hagi anat (C adjectiu)
Tenia la idea que no el comprenien (CN)
Es va quedar que semblava mort (C predicatiu)
Infinitiu:

M’agrada jugar a futbol (Subjecte)
La Maria demanava menjar gambes el diumenge (CD)
La nostra il·lusió és aprovar l’examen (Atribut)
Dubtàvem de convidar la Maria (CRV)
Estava content d’haver-hi anat (C adjectiu)
Tenia la idea d’anar-hi (CN)

De relatiu:

Els qui respondran bé seran premiats (Subjecte)
El que el molesta és que vagi sola (Subjecte)
Ha convidat tothom qui ha volgut (CD)
S’ha comprat allò que volia (CD)
Aquesta alumna és qui farà l’examen més brillant (Atribut)
Pagueu aquest xec a qui el porti (CI)
No es recorda del qui li ha donat (CRV)

3.2. Adjectives (equivalen a un adjectiu) o de relatiu (introduïdes per un pronom relatiu)
Explicatives: El conserge, que és molt amable, m’ha obert la classe
Especificatives: El conserge que és més amable m’ha obert la classe
3.3. Adverbials (equivalen a un adverbi, a un CC)
M’ho ha dit mentre baixava l’escala
Acabada la reunió, tothom es va aixecar
Locatives:
Deixeu el cotxe on vulgueu
Modals:
Fes-ho com sàpigues
Quantitatives: Ella és tan espavilada com una mistela
Causals:
No vindran perquè no els agraden aquesta mena de celebracions
Finals:
Li hem escrit perquè volem que ho sàpiga per nosaltres
Consecutives: És tan dolent que no m’ho puc menjar
Condicionals: Si no ho enteneu, torneu-m’ho a preguntar
Concessives: Tot i que em va gros, me’l quedaré
Temporals:

