
M.Coves “Llengua i Literatura” 1r Batx.Voramar 

S’escriu el guionet: 

 

1.en els pronoms 

personals 

2.en els numerals 

quan van sencers 

darrere del verb 

 

entre les desenes i 

les unitats 

 

entre les unitats 

de centena i les 

centenes 

en la desena 

del vint 

 

digues-li-ho 

aneu-vos-en 

emporteu-vos-els 

(...) 

trenta-sis 

cinquanta-tres 

seixanta-vuit 

noranta-tres 

(...) 

 

dos-cents/dues-

centes 

quatre-cents/es 

nou-cents/es 

sis-cents/es 

(...) 

vint-i-u 

vint-i-dos 

vint-i-tres 

vint-i-quatre 

vint-i-cinc 

(...) 

 

3.en les paraules compostes 

amb el nom d’un punt 

cardinal 

amb compostos 

repetitius 

certes 

expressions de 

temps compostes 

no + res o 

substantiu 

sud-oest 

nord-americà 

nord-est 

(...) 

bum-bum 

fru-fru 

ziga-zaga 

(...) 

abans-d’ahir 

adéu-siau 

despús-ahir 

despús-anit 

despús-demà 

(...) 

el no-res 

la no-violència 

(...) 

 

en les paraules compostes 

primera paraula 

acabada en 

vocal,segona 

començada per –r,-s, 

-x 

quan la lectura pot 

induir a error 

en l’expressió 

quantitativa 

qui-sap-lo 

qui-sap-la 

en les 

expressions 

a corre-cuita 

a mata-

degolla 

gira-sol 

malva-rosa 

para-xoc 

 (...) 

pèl-llarg 

cap-roig 

pit-roig 

 (...) 

disfrutaren qui-

sap-lo 

feren festa qui-

sap-la 

(...) 

el xiquet se 

n’anà a corre-

cuita. 

les tropes 

enemigues 

entraren a 

mata-degolla 

(...) 

 

 

en les paraules compostes 

en préstecs encara no 

adaptats 

si el primer element 

porta accent gràfic 

agnus-dei 

dalai-lama 

ex-libris 

(...) 

 

mà-llarg, 

pèl-roig 

(...) 



No s’escriu el guionet: 

1.en les paraules compostes 

la gran majoria no 

porten guionet 

el primer element 

acaba en –o -i 

préstecs 

adaptats 

alguna paraula 

allioli 

capicua 

collverd 

pocatraça 

setciències 

vetesifils 

sordmut 

(...) 

 

audiovisual 

cardiovascular 

socioeconòmic 

dentilabial 

(...) 

exvot 

(...) 

adesiara 

usdefruit 

(...) 

 

 2.en les paraules derivades 

no+adjectiu amb prefix 

no fumadors 

no violents 

 

 

 

(...) 

 

arximilionari 

exministre 

plusvàlua 

precristià 

proxinés 

pseudoprofeta 

quasidelicte 

sotsarrendatari 

ultraconservador 

vicepresident 

vicesecretari(!) 

presantificat(!) 

eradicar(!) 

(...) 
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EXERCICIS 

1.Posa el guionet quan siga necessari: 

1.Quan buscàvem esclatasangs fent zigzag per l’ombria de la muntanya vérem el 

penyasegat. 

2.Després de l’accident amb l’automòbil hagué de canviar el paraxoc. 

3.L’exministre ultraconservador va dinar amb el vicedirector proxinés. 

4.El radiooient elogiava l’oli de girasol. 

5.Despúsahir anaren a un espectacle audiovisual a l’institut. 

6.Els partidaris de la noviolència caminaven xanoxano cridant bumbum. 

7.Els no fumadors reivindicaven l’aire pur. 

8.Al nordest de l’illa vivia arxisatisfet el vicesecretari sudamericà. 

9.Després de bullir les camaroges, les fregia amb oli de girasol i les servia amb 

allioli. 

10.El número siscents vintisis és capicua. 

11.Diu que, a més d’un pocatraça, és un pocavergonya. 

12.El fisioterapeuta treballava migdia, només fins el migdia. 

13.Aquell home caraxuclat, barbaroig i buscaraons vivia a la platja de la Malvarosa. 

14.L’exmarit de la Isabel és nordafricà. 



 

 


