
S2  CNL de Reus 

LES ORACIONS DE RELATIU 

 

Oració relativa especificativa: forma part de la idea principal de l’oració. No 
va precedida de cap signe de puntuació. 

 

Oració relativa explicativa: és una mena d’incís, d’aclariment, d’explicació 
afegida.  No forma part de la idea principal de l’oració. S’escriu entre comes.  

Important: quan el relatiu que va entre comes (només en aquest cas!) també 
podem utilitzar el qual, la qual, els quals, les quals.  

 

 

Llegiu aquestes oracions en veu alta i poseu-hi els signes de puntuació que 
cregueu necessaris: 

 
1. El Joan es vol gravar el disc que li vaig deixar. 
 
 
2. El Sergi, que començava a cansar-se, nedava amb dificultat. 
           el qual 
 
3. El Robert,  que ahir devia tenir un mal dia, va enviar la comanda a una 

adreça equivocada. 
                       el qual 
 
4. L’Albert busca una feina que li permeti viatjar a l’estranger. 
 
 
5. L’ajuntament del poble, que data del segle XVI,  ha estat declarat 

monument d’interès històric. 
                                            el qual 
 
6. La Marta, que no va acabar el batxillerat, ara vol intentar entrar a la 

universitat. 
                 la qual 

 
7. Els alumnes que vulguin anar a l’excursió s’han d’apuntar a secretaria. 
 
 
8. Demà també vindrà a la festa el noi de qui et vaig parlar. 
                                                               del qual (perquè porta preposició) 
 
9. La meva germana, de qui t’he parlat tantes vegades, vindrà a passar uns 

dies a Reus.           de la qual (perquè porta preposició) 
 
 
10.  Els companys amb qui vaig estudiar la carrera han organitzat un sopar. 
                              amb els quals (perquè porta preposició) 



S2  CNL de Reus 

ACTIVITAT 

Escriu les oracions de relatiu entre comes quan calgui. Digues, 
per tant, si són relatives explicatives o especificatives. 

 

1. Finalment he vist la pel·lícula que em vas aconsellar dissabte 
passat. 

 
2. Els lladres que devien ser dos o tres van emportar-se les joies de 

la família. 
 

3. M’agradaria trobar un pis que tingués quatre habitacions. 
 

4. L’Eva i la Carla que són bessones van néixer a l’agost. 
 

5. L’informe que va arribar ahir és molt complet; en canvi, el que ha 
arribat avui no conté prou informació. 

 
6. El terreny que han estudiat és molt extens. 

 

7. El terreny que és molt extens és ric en minerals. 
 

8. Les persones que no aprovin hauran de tornar-s’hi a presentar. 
 

9. Aquell senyor que he saludat és el vicerector. 
 

10. Aquell senyor que té mal geni és el vicerector. 
 

11. La Verònica és l’única nena de primer que no vindrà al museu.  
 

12. Jaume Figueras que és crític de cinema va explicar la pel·lícula. 
 

13. Les canonades que s’instal·len als pisos nous són millors que les 
que s’instal·laven als vells. 

 

14. M’ho va demanar la neboda de la Gemma que és eixerida com 
un pèsol. 

 
15. La Mussara que és al nord del Baix Camp és un poble 

abandonat.  
 

16. La casa Navàs que és modernista és a la plaça del Mercadal. 
 

17. El tren que arribarà ara ve de Flix; el següent ve de Barcelona. 


