Després de dos punts:
Minúscula inicial si són dos punts i seguit:
Ja ho hem previst: anirem i tornarem avui.
Minúscula inicial si segueix una enumeració de substantius o
sintagmes nominals:
Destinataris de l’oferta:
•alumnat general
•personal d’administració i serveis

Majúscula inicial si segueix una citació textual:
El conferenciant afirmà: “La solució és inviable.”

Majúscula inicial si segueix una enumeració que conté
alguna forma verbal:
Acords:
Aprovar l’acta de la sessió anterior.
Convocar la reunió de la Comissió.

Denominacions personals
Partícules que precedeixen cognoms:
Alícia de Miguel però la consellera De Miguel
El nom sant/a s’escriu amb majúscula si forma part de topònims, festes, etc.:

l’església de Sant Pere però sant Pere
Els termes col·lectius s’escriuen amb minúscula si són usats com a
genèrics, però cal escriure majúscula inicial si són denominacions
escurçades d’òrgans concrets:

•Aquesta decisió la prendrà l’alcaldia (corresponent).
•Aquesta decisió la prendrà l’Alcaldia (d’Elx).
•Organismes i institucions
–Cal emprar minúscules si la referència no és concreta o s’usa en plural:
•Les facultats de Ciències i de Dret.

•La universitat és l’òrgan acadèmic per excel·lència.

Cal escriure en minúscula els termes equivalents que no formen part del
nom oficial:
La Facultat de Dret però el nostre centre
•Activitats acadèmiques
–S’escriuen amb majúscula inicial congressos, jornades, simposis,
cursos, etc.:
IX Trobada d’Escoles en Valencià
–Els cicles formatius s’escriuen amb minúscula: diplomatura, doctorat,
batxillerat.
–Les titulacions, les assignatures i les àrees de coneixement
s’escriuen amb majúscula inicial: Història Social, Arquitectura Tècnica.
–Les disciplines científiques s’escriuen amb minúscula: arqueologia,
matemàtiques.

•La divisió del temps
–Els dies, els mesos, les estacions i els segles s’escriuen amb
minúscula.

–Els períodes històrics i els corrents culturals s’escriuen amb
minúscula:
–el barroc, el neorealisme, el modernisme, l’edat antiga, el paleolític,
les avantguardes, etc.
–En canvi, per tradició s’escriuen amb majúscula inicial:
Renaixement, Renaixença, Il·lustració.

•Els topònims
–L’article dels topònims s’escriu amb minúscula: la Romana, tret dels
exotopònims no adaptats: Los Angeles.

–La part genèrica d’un topònim s’escriu amb minúscula: el barri del
Palmeral, la península Ibèrica, la serra de la Mola.
–En alguns casos, el genèric ha passat a formar part del nom propi:
l’Esplanada, la Vall d’Uixó.

Abreviacions. Definició i tipus
• Definició: són els mecanismes que té la llengua per a
escurçar paraules, frases o conceptes a fi de fer més
senzilla la redacció d’un text, facilitar la visualització
de dades, etc.
• Restriccions: cal reduir-ne l’ús als casos que no
perjudiquen la comprensió del text i no alteren la
imatge gràfica d’un document.
• Tipus:
» Abreviatures
» Sigles
» Símbols

Abreviatures
• Es formen per truncament (ajud.  ajudant/a, b.  barri) o
per contracció (Sr.  senyor; ctra.  carretera).
• Quan són formades per contracció, se’n pot formar el femení i
el plural: Sra., Sres. Si procedeixen de truncaments, han de
romandre invariables: prof.
• En l’abreviació de sintagmes no es pot ometre cap partícula
gramatical: com. de serv. (comissió de serveis).
• Cal apostrofar les abreviatures segons la regla general i
mantenir l’accent, si escau: núm., l’assoc.
• Formació de noves abreviatures: primera síl·laba + consonants
de la següent + punt o barra: doc.

Sigles
•

Tipus:
–
–
–

•

Creació pròpia: CVC (Consell Valencià de Cultura).
Traducció: ONU (Organització de les Nacions unides) <UNO (en
angl.).
Manlleu: ISO (International Organization for Standardization), radar
(Radio Detecting and Ranging).

Formació:
–
–
–

•

Sigla pròpiament dita (formada amb inicials): AVL.
Sigla impròpia: CiU.
Acrònim (grup de lletres): Termcat, Gestapo (=Geheime
Staatspolizei).

Manera de llegir-les:
–
–
–

Alfabètiques: com a successió de lletres (UPV, FBI).
Sil·làbiques: com a paraules (OTAN, UEFA). Aquestes s’apostrofen
d’acord amb les regles generals.
Desenvolupades: l’apostrofació és facultativa (l’IIFV).

Símbols
• Són representacions de conceptes amb un reconeixement
internacional.
• Es poden escriure amb majúscules o minúscules,
independentment de la tipografia general del text, segons
cada cas. No tenen mai marca de gènere o nombre i
s'escriuen sense punt.
• Si una quantitat apareix en lletres no es pot escriure el símbol:
* trenta cm
• En alguns casos no s’ha de separar la xifra i el símbol: 21º,
37%
• S’escriuen en redona i es lligen verbalitzats: 1 h 25 min 58 s

Abreviacions. Més informació
• Diversos Autors, Manual de documents i llenguatge
administratius, Universitat Jaume I, Castelló, 2003,
[volum llenguatge administratiu], p. 71-104.
• http://www2.upc.es/slt/gl/glp2.pdf

