
EXERCICIS SOBRE ELS CONNECTORS 

1. Torna a escriure els següents paràgrafs, mantenint la independència de les frases i els 
signes de puntuació, relaciona-les amb els connectors textuals següents:  

 

per tant, tanmateix, però, així doncs 

Definim una espècie com aquell conjunt d’individus que poden encreuar-se i produir 

descendència fèrtil. Un cavall i un hipopòtam no són de la mateixa espècie. Un cavall i un ase 

sí que poden tenir descendència: els muls. Aquests híbrids no són fèrtils. El cavall i l’ase 

tampoc no són de la mateixa espècie. 

 

en efecte, no obstant això, dit d’una altra manera, per exemple 

L’avió ha reduït dràsticament la durada i les dificultats dels grans viatges. Anar a l’altra 

punta del planeta ja no és una tasca d’aventurers. Els viatges llargs amb avió han creat un 

nou problema: el jet lag. El canvi horari produeix trastorns de consideració en les persones. 

Són freqüents les alteracions del son, la disminució de la capacitat mental, la pèrdua de gana 

i la indigestió. 

 

 

2. Escriu de nou aquest text fent que tingui un estil més cohesionat: 

a) elimina les repeticions innecessàries;  

b) relaciona  algunes  oracions  amb  els  connectors  oracionals  (de  la  qual,  i  també,  

mentre  que)  i  els  connectors  textuals  (sens  dubte,  en  efecte,  tanmateix,  així  doncs), 

d’acord amb les indicacions donades entre parèntesis;  

c) suprimeix els punts només quan calgui. 

 

Un dels trets més característics dels elefants és (connector textual) la trompa. De  la  

trompa  (connector  oracional)  els  elefants  treuen  un  gran  partit.  (connector  textual) 

Els elefants la poden utilitzar com si fos una mà per acostar-se l’aigua i el menjar a la boca. 

La poden utilitzar (connector oracional) per olorar o per banyar-se amb aigua i pols. 

(connector textual) L’ús més sorprenent és la comunicació  amb  els  altres  elefants.  

(connector  textual) La  trompa  aixecada assenyala un estat d’alerta. (connector 

oracional) La trompa contra el pit significa predisposició a atacar davant un perill 

imminent. 

 


