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Els símbols

Un símbol és un signe que representa una paraula o

sintagma de l’àmbit de la ciència i la tècnica. No

s’han de confondre els símbols amb les abreviatures

(ex.: pl. o pàg.) ni amb les sigles (ONU o PP).

Els símbols, a diferència de les abreviatures, no

porten mai un punt al final (tret que es tracti del punt

del final d’una frase):

min (per minut)

km (per quilòmetre)

h (per hidrogen)

€ (per euro)

Normalment es deixa un espai entre la xifra i el símbol. Tingeu-ho en compte a l’hora de posar les hores

dels actes, per exemple.

1 cm (i no *1cm)

13 h (i no *13h)

25 € (i no *25€)

Els símbols s’escriuen amb minúscules, tret que derivin d’un nom propi.

3 kg (i no *3 Kg)

4 km (i no *4 Km)

N (símbol del newton, per mesurar la força. Com que deriva d’un nom propi, va amb majúscula.)

Per escriure superíndexs, feu servir el menú format->font->superíndex del Word.

30 m2 (i no *30 m2)

Recordeu també que quilòmetre i quilogram, en català, s’escriuen amb qu, tot i que el símbol, com que és

internacional, s’escriu amb k (kg i km).

Per saber-ne més: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/abrevia/index.htm

La pregunta del mes

Per què fenomen i examen no porten accent però fenòmens i exàmens sí? La resposta, com sempre, a La

Píndola del mes que ve.
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La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem que trobéssiu els quatre errors d’aquesta frase. Els heu trobat?

L’Alcalde ha reflexat l’opinió del Consistori i ha recolzat el projecte.

� Alcalde s’ha d’escriure amb minúscula inicial. Recordeu que els càrrecs van amb minúscula (vegeu

La Píndola 5).

� El verb reflexar és incorrecte i s’ha de dir reflectir (que es conjuga com servir).

� Consistori és una denominació coreferent i, per tant, s’escriu amb minúscules (vegeu La Píndola 11).

� Recolzar no té el sentit de donar o prestar suport.

Per tant, la frase correcta seria:

L’alcalde ha reflectit l’opinió del consistori i ha donat suport al projecte.


