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Universal: Tots els elements de la pàgina
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

D’etiqueta: Afecta a l’etiqueta HTML que indica el selector. Ex. Tots els paràgrafs tindran color 
de text blau 
p {
  color: blue;
}

Múltiple: Ex. Tots els elements de llista i els enllaços tindran color de fons groc i les cantonades 
arrodonides 5 pixels 
li,a {
  background-color: rgb(255,0,255);
  border-radius:5px;
}

Descendent: Selecciona elements dintre d’altres. Ex. Tots els paràgrafs dintre d’elements HTML 
section estaran alineats horitzontalment al centre. 
section p {
  text-align:center;
}

De classe: Selecciona elements en els qui el valor de l’atribut class equival a entradeta. Ex. 
Totes les llistes no numerades amb class=”entradeta” tindràn la familia tipogràfica Arial, o la 
Helvetica (si no es pot carregar la primera),s i en tot cas sense serif.
ul.entradeta {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

De ID: Selecciona l’element únic en qui el valor de l’atribut id equival a contacte. 
#contacte{
  border-bottom-color: #CCCCCC;
}

De fill: Selecciona els elements que siguin fill directe d’un altre. 
.articles > p.destacat {
  float: right;
}

Adjacent: Selecciona l’element que es troba inmediatament a continuació. Els dos han de tenir 
el mateix “pare”. 
p + p {
  text-indent: 1.5em;
}
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Precedit:Selecciona l’element que es troba abans 
p ~ ul{
  border-left: thick double #ff0000;
}

D’atributs: Selecciona en relació als atributs HTML i els valors d’aquests.Ex: [atribut=valor]
El valor de target és _blank
[target=_blank] {
  padding: 20px 10px;
}
L’atribut title conté la paraula inici. Ex: <img src=”img/intro.jpg” title=”inici de secció”> 
[title~=inici] {
  width: 100%;
  height:auto;
}
El valor de id comença pels caracters color. Ex: <div id=”colorazul”>Inici</div>
div[id^=”color”] {
  text-indent: 1.5em;
}
El valor de href acaba amb .pdf
a[href$=”.pdf”] {
  text-shadow: 2px 2px #FF0000;
}
El valor de l’atribut class conté els caracters cap. Ex: <div id=”encapçalament”>Inici</div>
[class*=cap] {
  text-transform: capitalize;
}


