Guió llarg o ratlla, guió mitjà i el guionet
Saps quin és el guió llarg? Observa l'exemple.
El guió pot usar-se, deixant un espai en blanc (o mig, en tipografia) darrere seu,
com a marca d’inici de paràgraf (o de ratlla) en una seqüència o sèrie
d’elements d’una enumeració.
La comissió té com a objectius prioritaris:
— organitzar activitats formatives
— administrar el fons econòmic que té assignat
— gestionar l’admissió de nous membres [...]

Guió llarg en els incisos?
El guió llarg, o simplement guió —que no s'ha de confondre amb el guionet ni
amb el guió mitjà—, serveix per a marcar i diferenciar incisos. Exemples:
Han acordat la firma d’un conveni marc —en què també col·labora la
direcció general— que afavorirà l’elaboració [...]
El pressupost ha estat calculat —és la informació que se’ns ha facilitat—
sobre la base de [...]

Saps usar el guió mitjà?
El guió mitjà l'usarem en signes matemàtics i seqüències numèriques.
300 – 24 = 324 – 48
La temperatura és de –14°C
Podeu consultar en les pàg. 134–147.
Tots aquests programes han estat aprovats durant el curs 2014–2015.
24–7–2015 [o bé 24/7/20158, o bé 24.7.2015]
Juliol–agost són mesos de vacances.
Abril de 2014–febrer de 2014
Saps usar el guionet?
1. El guionet serveix per a separar els elements d'alguns mots compostos,
d'acord amb les normes ortogràfiques.
He de netejar el para-xocs.
Jo vaig xino-xano.

2. El guionet també separa el verb dels pronoms febles.
M'agradaria visitar-la.
No l'aguante més, anem-nos-en.
Crec que no pots dir-li-ho.
3. Parteix els mots a final de ratlla.
• pressupost
•retallada
4. S’escriu un guionet davant d'un sufix o darrere d'un prefix quan s'utilitzen
metalingüísticament.
Tots aquests verbs tenen derivats acabats en -dor.
És un cas de pre- tònic.
5. En alguns termes de la nomenclatura química es fa servir el guionet per a
separar els diferents elements.
àcid ß-cloro-3-quinolinasuccínic

