Àrea de Formació Lingüística

CLAUS
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En cada casa hi ha un govern. (Per a indicar situació, usem en davant dels
indefinits, com cada.)
No sé a quina casa va nàixer Lluís. (En canvi, per a indicar situació en l’espai
físic -no figurat- usem a davant quin.)
Quin és el teu sou Ø net?
Pots trobar el llibre a les principals llibreries de la ciutat. (Per a indicar situació
en l’espai físic -no figurat-, usem a davant de l’article determinat.)
És molt despistat: mai no pensa a emportar-se les claus de casa. (Davant d’un
complement de règim verbal el nucli del qual siga un infinitiu, usarem a o de,
però no en, amb ni per)
Vaig acabar els estudis Ø el 1990. (També seria correcte dir: Vaig acabar els
estudis l’any 1990.)
Pots trobar el llibre en moltes llibreries. (Per a indicar situació, usem en davant
dels quantitatius, com moltes.)
Aquest tret lingüístic el trobem en tot el domini. (Per a indicar situació, usem
en davant dels indefinits, com tot.)
D'ací a una estona hauràs d'anar-te'n.
No conec Ø ningú que treballe de nit. (El complement directe no pot anar
precedit de preposició.)
Aquesta clàusula no afecta Ø la meua companya, però sí a mi. (El complement
directe no pot anar precedit de preposició, excepte quan consisteix en un
pronom personal tònic, com mi.)
Vivia a Alemanya. (Per a indicar situació, usem a davant de topònim.)
Tinc el compte en descobert. (en descobert = “situació que resulta de
l’existència de saldos deutors en el compte corrent”)
Vivia en l’Alemanya nazi. (Usem en davant de topònim quan aquest està
modificat per un adjectiu que en restringeix el significat.)
Mengen com a porcs. (Cal usar com a davant del substantiu porcs, ja que
aquest no va precedit de cap determinant.)
No et corregiré la redacció si no me la passes en net.
Si mires cap Ø amunt veuràs millor el castell. (Darrere de cap no s’usa a quan
a continuació ve un adverbi.)
No teníem diners per a pagar-nos l’allotjament, i haguérem de dormir al
descobert. (al descobert = “sense abric”)
Aquest dret apareix esmentat en l’article 4 de l’Estatut. (Per a indicar situació
que no es referisca a l’espai físic, sinó a publicacions, lleis, institucions,
entitats, reunions, etc. no fem servir a, sinó en)
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2.
• No n'hi ha prou amb la fitxa de seguiment, també heu d’emplenar açò.
• Amb relació a l'atracament, te'n donaré la meua versió.
• Va viatjar fins a Castelló amb tren.
• Això ho ha mamat amb la llet.
• Va viure en l'estretor fins que li va tocar la grossa.
• Com vols la llet, amb sucre o sense?
• Amb justícia, es mereix que l'aproveu.
• Vicent, treballa en col·laboració amb el teu col·lega!
• Aquest nou exercici de gimnàstica cal fer-lo amb molt de compte.
• Coincidim Ø que aquest procediment és el més adequat.
• Amb que li ho demanes tu, vindrà corrents.
• Hi ha qui naix en bona estrella.
• No s'hi veia amb cor de practicar el descens en paracaigudes.
• Cal que tingues en compte que les coses no són el que semblen.
• No ho digueu en veu alta.
3.
1. Per un pèl*

( 1 ) D'un pèl

2. És conegut per tothom*

( 5 ) Estudia per aprovar

3. Per compte i risc*

( 7 ) De nit/a la nit encara fa fred

4. És nociu per a la salut*

( 2 ) És conegut de tothom

5. Estudia per a aprovar*

( 8 ) De poc caus

6. Pel moment no se sap res*

( 3 ) A compte i risc

7. Per la nit encara fa fred*

( 9 ) És molt llest per l'edat que té

8. Per poc caus*

( 4 ) És nociu a la salut

9. És molt llest per a l'edat que té*

( 6 ) De moment no se’n sap res
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4.
1. A nivell de comarques*

( 9 ) A força/a còpia de fer preguntes

2. En ares d'una millor entesa*

( 7 ) Per mitjà de

3. Degut a la pluja*

( 8 ) No en direm res (, d’això)

4. A l'objecte de comunicar-vos*

( 1 ) En l'àmbit comarcal

5. En base al que vam acordar*

( 6 ) Segons com

6. En funció de com*

( 4 ) A fi de/per tal de comunicar-vos

7. Per la via de*

( 2 ) Per a una millor entesa

8. No direm res al respecte*

( 3 ) Per culpa de/gràcies a/a causa de la
pluja

9. A base de fer preguntes*
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( 5 ) Segons el que vam acordar
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