CLASSIFICACIÓ DE L'ORACIÓ
SIMPLE: En Pere és alt.
Avui els fills de la Marta marxen cap a la Xina.
COMPOSTA

1) Coordinades:

copulatives (i, ni): L'Anna canta i l'Enric toca el banjo.
disjuntives (o, o bé, o sinó): Anem-hi a peu o lloguem bicicletes.
distributives (ara.. ara, ni... ni, etc.): Adés riu, adés plora.
adversatives (però, no obstant això, etc.): Li agrada però no ho diu.
consecutives (doncs, per tant): M'agrada més el vermell; per tant, el compraré.
continuatives (encara, més, etc.): L'han suspès i encara se'n riu.

2) Juxtaposades: L'Olga escriu a la pissarra, l'Helena badalla, l'Eloi riu...
3) Subordinades:

a) substantives (equivalen a un substantiu)
que + oració:

Em preocupa que no hagi arribat. (subjecte)
Em va dir que vindria. (CD)
La meva opinió és que tornem a casa. (atribut)
Acostumeu-lo que prengui vitamines. (CRV)
Tinc la impressió que no vindrà. (CN)

infinitiu:

M'agrada dinar fora de casa. (subjecte)
El Lluís volia sortir cada dia. (CD)
El meu projecte és construir un edifici bonic. (atribut)
Recorda't de venir puntual. (CRV)
Tenia la intenció d'anar-hi. (CN)
És capaç de marxar abans. (C d'un adjectiu)

de relatiu: Aquell qui vulgui venir ha de pagar ara mateix. (subjecte)
El que ha passat és molt greu. (subjecte)
Ha convidat tothom qui ha volgut. (CD)
S'ha comprat allò que volia. (CD)
Aquest noi és qui et farà l'encàrrec. (atribut)
Vull donar aquest paquet a qui l'hagi perdut. (CI)
No es recorda del qui l'hi ha donat. (CRV)
Vés on sigui. (CC lloc)
interrogatives:

No em preocupa què diran.
No sé si tinc els llibres de geologia.
Em pregunto qui ho deu haver fet.

b) adjectives (equivalen a un adjectiu) o de relatiu
explicatives:
especificatives:

Els ocells, que volaven alt, van desaparèixer de seguida.
Els ocells que volaven alt van desaparèixer de seguida.

c) adverbials (equivalen a un adverbi)
temporals:

Ja ho sabia abans que li ho diguessin.
En arribar el secretari, els assistents es van aixecar.
Baixant de l'avió, la Maria va caure.
Ateses aquestes reclamacions, anirem a dinar.

locatives:

Allí on aneu no el trobareu.

modals:

Neda com puguis.
He arribat circulant a poca velocitat.
Estudiava recolzat a la taula.

quantitatives:
(comparatives)

Ell és tan treballador com una formiga.
N'hi ha posat menys que tu.

causals:

Hem vingut perquè ens heu cridat.
Com que ens heu cridat, hem vingut.

finals:

Hem vingut perquè ens digueu què hem de fer.
Us hem cridat per tal d'explicar-vos-ho.

consecutives:

Era seriós fins al punt que no reia mai.
Aquest cotxe costa massa perquè el puguem comprar.

condicionals:

Si véns, anirem a pescar.
Posat que vingui, anirem a pescar.

concessives:

Encara que sigui vermell me'l quedaré.
Ho va fer malgrat que el director li ho havia prohibit.

