Fitxa
lingüística 1
Criteri lingüístic – a breviatu res I
Formació
Les abreviatures es poden formar mitjançant dos procediments:
•

Per omissió: s'omet la part final del mot. El punt s'ha de posar sempre després de la inicial o
després de la darrera consonant que hi ha abans de la primera vocal de cada síl·laba.
doc. (document)

bibl. (biblioteca)

av. (avinguda)

p. (pàgina)

En aquests casos es conserven els grups de lletres com l·l, ll, ny, rr, ss, etc., i els grups gu- i qu- es
redueixen a g. i q.
col·l. (col·legi)

ass. comun. (assignatures comunes)

Aquest tipus d'abreviatures no admet la marca de plural ni de gènere, el context és l'encarregat de
desfer les possibles ambigüitats.
pàg. (pàgina o pàgines)

arq. (arquitecte o arquitecta)

Mai no s'ha d'indicar el plural d'una forma abreujada amb la duplicació de la inicial.
p. (i no pp., per pàgines)

s. (i no ss., per següents)

Algunes abreviatures es formen tallant la paraula després de la vocal o de les consonants inicials.
c. (carrer)
•

dr. (dreta)

Per contracció: es conserva la part inicial i la part final de la paraula.
Sr. (senyor)

pta. (pesseta)

dte. (districte)

ctra. (carretera)

Aquest tipus d'abreviatures admet la marca de plural i de gènere quan és necessària.
Sra. (senyora)

ptes. (pessetes)

Docume nt – la co nvoc atòria I

A LA FEDERACIÓ X
Barcelona, 12 d’abril de 2008

Companys i companyes,
Us convoco a la propera reunió de la Federació _________________ que tindrà lloc el proper dia 17
d’abril, a les 12.30 hores, al Centre Cultural d’Agramunt al carrer de Pompeu Fabra, 19.
ORDRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DEL DIA:
Lectura i aprovació de l’acta anterior
Eleccions sindicals i afiliació
Acord estratègic
Congressos
Primer de Maig
Descentralització del Servei Català d’Ocupació
Anàlisi de la situació actual
Preguntes i suggeriments

Rebeu una cordial salutació,

Joan
secretari general
Federació X

