
Subordinades adverbials amb formes no verbals:
(I) Infinitiu

Departament de llengua catalana IES Torreforta

Valor temporal de simultaneïtat: en + infinitiu:
En sortir del cinema        va trobar-se amb el cap de personal.

Quan sortia del cinema

Valor modal: preposició + infinitiu:
Van abandonar la sala   sense fer soroll.

sense que se sentís res.

Valor final: preposició (locució preposicional) + infinitiu:
Hem vingut a comissaria   per (per tal de) presentar una denúncia.

perquè es presenti una denúncia.



Subordinades adverbials amb formes no verbals:
(II) Gerundi

Departament de llengua catalana IES Torreforta

Valor temporal

• El gerundi simple expressa simultaneïtat. Pot portar davant tot:
(Tot) Sortint del cinema    va trobar-se amb el cap de personal.

Quan sortia del cinema

• El valor d’anterioritat s’expressa normalment amb el gerundi compost:
Havent corregit l’últim examen          va comentar que alguns alumnes havien copiat.

Després de corregir l’últim examen

• En català, el gerundi no pot expressar mai posterioritat:
*Va relliscar amb una cagarada de gos, trencant-se el braç dret i dues costelles.

Va relliscar amb una cagarada de gos i es va trencar el braç dret i dues costelles.



Subordinades adverbials amb formes no verbals:
(II) Gerundi

Departament de llengua catalana IES Torreforta

Valor causal:

Havent de parlar en públic per primera vegada,   es va posar molt nerviós.

Com que havia de parlar en públic per primera vegada,

No havent estudiat fins ara ho tens difícil per aprovar.

Atès que no has estudiat fins ara

Valor condicional:

Fent els deures quan toca       no tindràs mai problemes.

Si fas els deures quan toca  



Subordinades adverbials amb formes no verbals:
(II) Gerundi

Departament de llengua catalana IES Torreforta

Valor concessiu:

Sabent que no podia circular per aquell carrer,        ho va fer.

Tot i saber que no podia circular per aquell carrer,

•Valor modal:

Baixava les escales cantant i jugant.

Va sortir de la cova tremolant de fred.



Subordinades adverbials amb formes no verbals:
(III) Participi

Departament de llengua catalana IES Torreforta

Valor temporal:

Acabada la pel·lícula,                     va començar el debat amb el públic.

Després que acabés la pel·lícula,

Reclòs en aquella cel·la,                         va tenir temps per reflexionar.

Mentre estava reclòs en aquella cel·la, 

Valor causal:

Acostumats a la bona vida                                  ara no saben viure amb pocs diners.

Com que estaven acostumats a la bona vida



Subordinades adverbials amb formes no verbals:
(III) Participi
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Valor condicional:

Acompanyat amb cava,          el marisc està més bo.

Si s’acompanya amb cava,


