
El recull de vocabulari està pensat per tal d’ampliar el vostre vocabulari i, alhora, 

intentar rectificar aquelles errades més comunes al valencià oral (ús abusiu de 

castellanismes, paraules que no s’escriuen exactament com es pronuncien,...).  

 

A tal efecte anirem afegint al nostre llistat totes aquelles paraules que vagen apareixent 

en els exercicis, lectures, etc dels temes del llibre de text.  

 

En el llistat trobaràs diferents tipus de paraules que es poden classificar en: 

 

 Paraules que no tinguem clar el seu significat.  

 

Apareixeran amb la definició que d’elles ens dóna el diccionari i, de vegades, 

aniran il·lustrades amb algun exemple.  

 

Al control de vocabulari aquestes paraules poden aparéixer en dos tipus 

d’exercicis:  

 

 

a. Les hauràs d’emprar en una oració on es veja clar el seu significat. 

 

Ex:  

 

AVERSIÓ: Sent molta aversió cap als insectes, no pot veure’n cap sense 

començar a cridar com un boig. ORACIÓ VÀLIDA 

 

AVERSIÓ: Sent molta aversió cap als insectes. ORACIÓ REGULAR 

(no puc deduir el significat d’ AVERSIÓ pel context però l’oració és 

correcta) 

 

AVERSIÓ: Tinc molta aversió. ORACIÓ INCORRECTA (ni puc deduir 

el significat de la paraula AVERSIÓ ni l’oració està formulada 

correctament) 

 

 

 

b. Les hauràs de distribuir en oracions que contindran buits. 

 

aversió  rapinya insurgent albirar 

 

- Sent molt/molta _____________ cap als insectes, no pot veure’n cap 

sense començar a cridar com un boig. 

 

 

 

 Paraules que sol utilitzar-se un castellanisme en lloc de la paraula 

valenciana correcta.  

 

Apareixeran amb la versió incorrecta tatxada i, de vegades, també poden 

incloure la definició que d’elles ens dóna el diccionari.  

 



Al control de vocabulari aquestes paraules poden aparéixer en dos tipus 

d’exercicis:  

 

 

a) Les hauràs de detectar i corregir en una oració (el nombre d’errades 

t’apareixerà entre parèntesis): 

 

Ex:  Ho ha fet sense donar-se conter. (1)   CORRECTA 

                                  adonar-se’n 

 

Vés en compte ja que les faltes ortogràfiques invaliden la paraula. 

 

 

Ex:  Ho ha fet sense donar-se conter. (1) INCORRECTA 

                                  adonarsen 

 

 

b) Hauràs de traduir oracions del castellà al valencià. 

 

- Lo ha echo sin darse cuenta. 

 

  Ho ha fet sense adonar-se’n.   CORRECTA 

 

Vés en compte ja que les faltes ortogràfiques invaliden la paraula. 

 

- Lo ha echo sin darse cuenta. 

 

  Ho ha fet sense adonarsen    INCORRECTA 

 

 

 Paraules amb el signe = seguides per una altra paraula sinònima.  

 

Al control de vocabulari aquestes paraules poden aparéixer en: 

 

a)  un exercici d’enllaçar paraules amb els seus sinònims 

 

 

parar-se  agosarat 

 

atrevit   tirar 

 

llançar   aturar-se 

 

b) Oracions on hauràs de substituir la paraula subratllada per una paraula 

sinònima: 

 

Joan és un xic molt atrevit, no li fa por res. 

 

Joan és un xic molt agosarat, no li fa por res. 


