
De  causa 
       Perquè 

No hi he anat perquè plovia. 

       Ja que 

Ja que no has acabat els deures, no aniràs al cine.  

No ha fet l’activitat, ja que ha tingut molts problemes. 

      Com que 

Com que no has dit res, han marxat sense tu. 

 
Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Conjuncions 



Doncs 

No menges, doncs no hi ha festa. 

Per tant  

Hi estan d’acord, per tant aniran de viatge.   

Així doncs 

Han guanyat. Així doncs, estan contents.  

En conseqüència 

  Viatgen molt. En conseqüència coneixen moltes 

 cultures. 

 

De  conseqüència 
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   Sinó (conj.) 

 Oposició 

    No compris aquest meló sinó l’altre. 

   Sinó que (loc. conj.) 

 Oposició, els verbs de les oracions són diferents: 

    No ho rebutgem, sinó que ho acceptem. 

   Sinó (conj.) 

 Sentit de ‘tan sols’ / ‘excepte’ / ‘que no sigui que’ 

    No veig una altra solució sinó aquesta. 
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Sinó / Si no (1) 



  

Si no (conj. i adv. de neg.) 
 

Si no ve, patiré per ella. 

   Si ve, patiré per ella. 
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Sinó / Si no (2) 



    Mentre que (conj.) 

Contraposa dues oracions 

Ell estudiarà periodisme, mentre que ella prefereix biologia. 

     Mentre (conj.) 

‘durant el temps en què…’ 

Mentre l’Elena compra jo netejo la casa. 

    Mentrestant (adv. de temps) 

Acaba la feina; mentrestant, paro taula. 
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Mentre que / mentre / 

Mentrastant 



Que/què (1) 
QUE 

1. Conjunció:  

    Vull que entris. 

2. Adverbi:  

    Que bonic! 

3. Pronom relatiu:  

    El llibre que vols està esgotat. 

4. Adjectiu quantitatiu:  

    Que cotxes tenen! 
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Que/què (2) 
QUÈ 
1.   Pronom interrogatiu = ‘quina cosa’ 

         Què vols?, no sé què vols! 

2. Pronom exclamatiu:  

    Què t’empatolles! 

3. Pronom relatiu precedit de prep. = ‘amb el qual’, etc. 

        Els amics amb què heu viatjat. 

4. ‘Quid d’una qüestió':  

    Ja em diràs el què. 
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Perquè / Per què / per a què? (1) 

Perquè conj. causa = ‘ja que’ 

 No hi he anat perquè plovia. 

 

Perquè conj. finalitat = ‘per tal que’ 

 Li he trucat perquè m’ajudi. 

 

Perquè nom amb article 

    El perquè de tot plegat és… 
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 Perquè / Per què / per a què? (2) 

 

Per què pronom relatiu = ‘pel qual’, ‘per la qual’, etc. 

El motiu per què no accepto aquesta feina és personal. 

 

Per què pronom interrog. = ‘per quina raó’ 

   Per què no vens?  
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 Perquè / Per què / per a què? (3) 

Per a què interrog. de finalitat = ‘per a quina 

cosa’ 

Per a què serveix un trepant?  

 

Per a què pronom relatiu = ‘per al qual’, ‘per 

a la qual’, etc. 

Aquesta és l’oposició per a què em presento. 
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