
EXERCICI DE GUIONETS: 

Completa aqueixa taula amb les paraules següents: 

sud-americana, nord-oest, no-violència, trenta-tresena, un sensepapers, Sud-àfrica, seixanta-dos, ciència-ficció, quatre-cents,mà-llarg, cara-rodó,
despús-ahir, para-xocs, poca-solta,  abans-d'ahir, adeu-siau, despús-ahir, art no-figuratiu, a correcuita, a cuitacorrents, exlibris. 

Guionet  Sense guionet

Punt cardinal En els numerals
compostos

Du accent
un element

Acaba en vocal i
l a s e g o n a
comença en r, s o
x

Alguns casos de
composts

El prefix no- amb
conjunts
lexicalitzats



CASOS AMB GUIONET: 

1. Els mots compostos que comencen amb el nom d'un punt cardinal duen guionet segons les normes. Exemples: sud-americana, nord-oest, Sud-
àfrica. 

2. Els numerals compostos, per a separar desenes d'unitats i unitats de centenes: vint-i-nou, seixanta-dos, trenta-tresena, quatre-cents, set-centes.

3. Els compostos repetitius i expressius: cori-mori, xiu-xiu, non-non.

4. Els compostos que són manlleus no adaptats: dalai-lama.

5. Els compostos la primera part dels quals porta accent: mà-llarg, ciència-ficció, despús-ahir, pèl-curt, pèl-ras, més-dient.

6. En els compostos en què un dels termes ja porta guionet: rumb est-nord-est, tractat anglo-nord-americà.

7. Els compostos la primera part dels quals acaba en vocal i la segona comença en r, s o x i els que presentarien dificultat de lectura si anessin
junts: cara-rodó, para-xocs, poca-solta, pit-roig, Mont-roig, costa-riqueny. 

8. Un grupet d'altres mots: abans-d'ahir, adeu-siau, dellà-ahir, qui-sap-lo, despús-ahir.

9. Els derivats amb el prefix no- quan el segon element és un substantiu (o un adjectiu en un conjunt lexicalitzat): no-bel·ligerància, no-violència,
art no-figuratiu. 

10. Apareix el guionet en alguns mots compostos prefixats. Per exemple, exdirectora però: ex-directora general.

11. Ara bé, s’escriuen aglutinats i sense guionet un sensepapers, a correcuita, a cuitacorrents, a matadegolla i clocpiu, i aglutinats i amb guionet déu-
n’hi-do i déu-n’hi-doret.

CASOS SENSE GUIONET: 

1. Els compostos a la manera culta, és a dir, aquells el primer element dels quals té una forma prefixada acabada en -o i de vegades en -i, (hispano-, 
economico-, pisci-...) en general s'escriu junt: comerç hispanoamericà, país hispanoamericà.

2. S’escriuen aglutinats i sense guionet un sensepapers, a correcuita, a cuitacorrents, a matadegolla i clocpiu. Exlibris (inscripció en un llibre per
indicar-ne la propietat), agnusdei (invocació de la missa)



SOLUCIÓ 

Guionet  Sense guionet

sud-americana,
nord-oest, Sud-
àfrica

seixanta-dos,
trenta-tresena,
quatre-cents

mà-llarg,
ciència-ficció,
despús-ahir,

cara-rodó, para-
xocs, poca-solta

abans-d'ahir,
adeu-siau,
despús-ahir

no-v io lència , art
no-figuratiu

un sensepapers, a correcuita, a
cuitacorrents, exlibris.

Punt cardinal En els numerals
compostos

Du accent
un element

Acaba en vocal i
l a s e g o n a
comença en r, s
o x

Alguns casos de
composts

El prefix no- amb
conjunts
lexicalitzats


