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Les salutacions i els comiats
MENYS FORMAL

MÉS FORMAL

Benvolgut, benvolguda,

Senyor, senyora,

Cordialment,

Atentament

El tractament: tu, vostè, vós
TU
Coneixença i
proximitat

VOSTÈ
Desconeixença i
distància

VÓS
Desconeixença i
proximitat

VERBS

Segona persona del
singular
En la carta dius que...

Tercera persona del
singular
En la carta diu que...

Segona persona del
plural
En la carta dieu que...

PRONOMS

ET / -TE
Et convido, vull convidarte...

EL / ‘L /-LO LA /-LA
LI
El convido, la convido, li
comunico que...

US / -VOS
Us convido
Vull convidar-vos

POSSESSIUS

EL TEU, LA TEVA,
ELS TEUS, LES TEVES
En resposta a la teva
carta...

EL SEU, LA SEVA
ELS SEUS, LES
SEVES...
En resposta a la seva carta

ELVOSTRA, LA
VOSTRA
En resposta a la vostra
carta...

L’estructura
Parts del document

Elements lingüístics

Destinatari, destinatària

Carles Borromeu
C. De Pere III, 2n 1a
17800 Olot

Salutació

Benvolgut, benvolguda / Senyor, senyora,

Introducció

Cal justificar per què escrivim la carta.

Exposició

Expliquem el que és important i el que ha motivat que ens
decidíssim a escriure-la.

Conclusió

És bo que hi hagi una fórmula de tancament del tipus Espero
que, desitjo, per a qualsevol dubte...

Comiat

Cordialment, / Atentament,

Signatura
Data

Olot, 25 de gener de 2015

Exemple d’esquema
Escrivim una carta a l’alcalde fent una proposta d’ampliar el geriàtric a l’edifici de l’antic hospital

Destinatari,
destinatària

Ajuntament d’Olot
Josep M Coromines
Pg. de Ramon Guillamet, 21
17800 Olot

Salutació

Senyor,

Introducció
1 r paràgraf

•
•

Hi ha un concurs d’idees per a l’antic Hospital
Tinc una proposta

Exposició
2n paràgraf

•
•
•

La Garrotxa és una de les comarques més envellides de Catalunya.
Hi ha llocs per a la gent gran, però en falten.
L’antic hospital seria perfecte perquè.
• Ja està preparat (habitacions, ascensors...). No caldria invertir molts diners en la reforma.
• És cèntric
• És a prop de molts serveis
• Donaria sortida a tota la demanda de places geriàtriques

Conclusió
3r paràgraf

•

Proposta interessant. Espero que la tingui en compte a l’hora de decidir.

Comiat

Atentament,

Signatura
Data

Olot, 25 de gener de 2015

