
DOCUMENTS ANNEXOS  A L’EXPOSICIÓ ORAL 
 

 

Annex 1 

PER ESCRIURE CORRECTAMENT ABREVIATURES I SÍMBOLS1 

ABREVIATURES 

 és la representació d'un mot per alguna (o algunes) de les lletres que els formen. 

 Tota paraula és susceptible de ser abreujada.  

 Hi ha abreviatures conegudes, però d’altres creades pels mateixos usuaris de la llengua. 

 Les abreviatures porten un PUNT al final 
Accentuació: es mantenen els accents de les paraules sense abreujar.  pàg. (pàgina)     núm. (número) 

Ordinals: s'escriuen  amb punt final o bé sense: 1r., 2a., 5è., 4ts., 8ns., 15es. 
1r, 2a, 5è, 4ts, 8ns, 15es 

Abreviatures i espais en blanc: les abreviatures s'escriuen amb un 
punt al final. Si es tracta d'una abreviatura composta de més d'un mot 
escurçat, cal deixar un espai entre mot i mot. 

c. s. (centre de suport) 
A. M. Alcover (Antoni Maria Alcover) 

 

SÍMBOLS 

 són representacions de conceptes fixades per algun organisme oficial. (Tenen reconeixement internacional.) 

  (1) Se solen escriure en minúscula (Excepte quan provenen d’un nom propi, que van en majúscula.) 

 (2) Entre el número i la unitat (o el símbol) cal deixar un espai.   

 (3) No tenen mai marca de plural i s'escriuen sense punt.  

80,5N   3 M    30 seg 
 
3m       5kg       10% 
 
5 kg. 

80,5 N     3 m       30 s 
 
3 m     5 kg       10 %  
 

5 kg 

1) Newtons = N          metres = m           Segons = s 
 
2) ESPAI entre el número i la unitat 
 
3) SENSE PUNT 

N x m 
 
m : s 

N·m 
 
m/s 

La multiplicació s’indica amb espai o un punt volat (·) 
 
La divisió, amb una línia horitzontal o 
una barra obliqua (/) 

7'9        7.9 7,9 Part entera i decimal se separa amb COMA (mai punt ni apòstrof) 

6780345,5 
6.780.345,5 

6 780 345,5 Els números se separen en grups de 3. Sense punts 

4,3,5,8 
4-3-5-8 
*(4-3-5-8) 

4, 3, 5, 8 
 
4, 3,5, 8 

En una llista, els números se separen amb coma seguida d’espai 
 

 

Quin % de... 

Quin percentatge de ... 
 
Quin tant per cent de... 

Dins d’un text NO s’han de deixar símbols intercalats en el discurs 

 
km/hora 

 
km/h 

no s'han de barrejar símbols i paraules senceres. 

                                                           
1 Font d’on s’ha extret:  

-  Revista Ciències, 21 (2012) 

-  Servei Lingüístic UOC. Universitat Oberta de Catalunyahttp://www.uoc.edu/serveilinguistic 

[Consulta 02/11/2013] 

- Badia J. i d’altres (1997): “Abreviatures”. El Llibre de la llengua catalana per a escriure 

correctament el català, Barcelona, Ed. Castellnou, p.615-626 
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