
ELS DETERMINANTS

DEMOSTRATIUS

Proximitat immediata AQUEST / S   (este/os) AQUESTA / ES (esta/s) AÇÒ (esto)

Proximitat mediata AQUEIX / OS (ese/os) AQUEIXA / ES (esa/s) AIXÒ (eso)

Proximitat llunyana AQUELL / S (aquel/los) AQUELLA / ES (aquella/es) ALLÒ (aquello)

POSSESSIUS ÀTONS

Masculí un sol posseïdor Femení un sol posseïdor

1ª Persona MON / MOS MA / MES

2ª Persona TON / TOS TA/ TES

3ª Persona SON / SOS SA / SES

Masculí més d’un posseïdor Femení més d’un posseïdor

1ª Persona NOSTRE / S NOSTRA /ES

2ª Persona VOSTRE /S VOSTRA /ES

3ª Persona LLUR / LLURS LLUR / LLURS

NUMERALS



Cardinals  indiquen una quantitat exacta
Ordinals  indiquen un ordre.
Partitius  indiquen una fracció.
Multiplicatius  indiquen multiplicitat.

Cardinals

un  
dos
tres
quatre
cinc
sis
set
vuit
nou
deu
onze
dotze
tretze
catorze
quinze

setze
dèsset/disset
dívuit/divuit
dènou/dinou
vint
trenta
quaranta
cinquanta
seixanta
setanta
vuitanta
noranta
cent
mil
milió

1. Per a posar el guió hi ha que recordar-se de la regla del D-
U-C.

2. En  general  són  invariables  però  alguns  tenen  femení 
(un/una, dos/dues, cent/centes).

3. Només tenen plural quan són usats com a substantius: Els 
cincs i els sisos em donen sort.

4. Quan els cardinals són usats com a ordinals no tenen forma 
femenina: 

• Estic a la pàgina vint-i-u. 
• I es diu “u” en lloc de un: U de gener, pàgina u.

Ordinals

Tenen forma pròpia:

1r/1a primer/primera.
2n/2a  segon/segona.
3r/3a  tercer/tercera.
4t/a  quart/quarta.

A partir  del 5, s’afegeix al cardinal 
la terminació /-é/ (masculí) i /-ena/ 
(femení).

1. Tots  tenen  flexió  de  gènere  i  nombre:  Van  arribar  les 
cinquenes a la meta.

2. Les  formes  quint,  sèptim,  octau,  etc.  S’usen  generalment 
com a substantius:

• La quinta dels soldats.
• Una octava té vuit versos.

3. Les  formes  femenines  s’usen  com  a  col·lectius:  mitja 
dotzena. Altres numerals col·lectius són: parell, duo o duet, 
centenar, miler, etc.

4. Escrits en xifres romanes i superiors a deu són llegits com a 
cardinals:

• El Papa Joan XXIII (vint-i-tres).

Però el segle dos, el segle set etc.

Múltiples

Doble
Triple
Quàdruple
Quíntuple
sèxtuple

Sèptuple
Òctuple
Nònuple
Dècuple
Cèntuple

També s’expressen amb sintagmes con cent vegades més.

• Admeten  la  forma  femenina  en  /-a  /  quan  equivalen  a  x 
vegades  més  (excepte  doble  que  és  invariable):  una  dosi 
tripla.

• Són  invariables  quan  equivalen  a  format  per  x:  la  triple 
aliança.

Partitius

Mig, mitja, mitjos, mitges
Terç, terça, terços, terces
Quart (o quarter), quarta, quarts, 
quartes

La resta és amb la terminació /-é /, 
com els ordinals: desé, onzé...

Hi ha fraccionaris que admeten dues possibilitats, tot i ser més 
recomanable la primera:

Dècim o desé
Centèsim o centé
Mil·lèsim o milé

INDEFINITS



DETERMINANTS INDEFINITS PRONOMS

• algun,  alguna,  alguns,  algunes   ‘un  nombre 
reduït indeterminat de persones o coses’, ‘una certa 
quantitat’, ‘ni poc ni massa’ (“alguno, alguna...”).

- Algunes amigues meues tenen algun familiar a 
l’estranger.

• algú  ‘una persona qualsevol’ (“alguien”).

- Algú   m’ha robat la cartera.

• alguna cosa o quelcom  fa referència a un succés, 
a un fet, ‘una realitat indeterminada’.

- Ha passat alguna cosa/quelcom preocupant.

• un,  una,  uns,  unes   ‘alguna  persona,  alguna 
cosa’.

- Uns   xics han vingut a buscar-te.

• un, una; un hom; hom  ‘una persona qualsevol’.

- Hom   diu que tot està per fer.

• Cap; ni un, ni una, ni uns, ni unes; cap ni un...  
‘ni una persona o casa’.

- No m’agrada cap cançó.

En les oracions interrogatives i condicionals pren el 
valor positiu de ‘algun’.

- Hi ha vingut cap amiga meua?

• ningú  ‘cap persona’. 

- No ha vingut ningú a la festa.

En oracions interrogatives i condicionals pren el 
valor positiu ‘algú’.

- Ha vingut ningú a la festa?

• res; cap cosa ’cap cosa’.

- No vull res/cap cosa.

En oracions interrogatives i condicionals pren el 
valor positiu ‘alguna cosa’.

- Si volguera res, t’ho faria saber.
 

• Tot, tota, tots, totes  ‘sencer’.

- He visitat tots els museus de la ciutat.

Davant d’un topònim es manté invariable, si aquest 
no va precedit per l’article.

- He visitat tot Castelló. He visitat tota l’Índia.

• Tots dos, totes dues, tots tres...  ‘globalitat’.

- Totes tres   són molt bones amigues.

• tot  ‘totes les coses’.

- Tot   és tan bonic!

• tothom  ‘tota la gent’.

- Tothom   busca la felicitat.

• cada;  cada  un,  cada  una...;  cadascun, 
cadascuna...:’persona  o  casa  que  forma  part  d’un 
grup’.

- Cada   persona és un món.

- He regalat  una flor  a  cadascuna de les  meues 
cosines.

• cadascú; cada u: ‘tot el món’ ‘tot el món’.

- Cadascú   que menge el que vulga.

• altre, altra, altres: ‘més’, ‘qualsevol’, ‘cap altre’. • altri: ‘una persona qualsevol, desconeguda’.




