
TEMA 1 
 

LÈXIC  

 

1. Destriar: Separar (alguna cosa) de les altres amb les quals està mesclada o confosa. 

 

2. paperassa (subs.):Abundància de papers escrits. Tenia la taula plena de paperassa. 

3. Marinada (subs.): 

1. f. Vent que bufa de mar cap a terra. 

2. f. Preparat líquid per a marinar un aliment. 

 

4. Aplec (subs.): Grup de persones o de coses reunides o aplegades. 

 

5. Caminàs (subs.): Camí vell i tradicional, sovint mal arreglat. 

6. Assabentar-se – enterar-se 

 

TEXTOS 

 

7. Xat (subs.): Conversa simultània entre diverses persones a través d'internet. 

 

8. Missatgeria (subs.): Comunicació tramesa per un missatger. 

 

9. Emetre: produir o llançar cap a fora (una cosa), expressar o manifestar (una opinió o una decisió), 

produir una emissió, enviar (senyals, sons, imatges). 

 

10. Rebre: Prendre o acceptar algú allò que se li oferix, es tramet o es paga. Rebre una carta. Rebre 

el sou. Rebre una mala notícia. Rebre un colp, una espenta. 

Admetre a algú en casa, voler-lo per companyia o deixar-lo entrar. Rebre una visita. 

 

11. Declarar-se: Manifestar, algú, les pròpies intencions o el seu amor per una altra persona. S'ha 
declarat objector de consciència. Diu que la vol, però encara no s'ha atrevit a declarar-se. 

12. Llançat, da (adj.): Molt ràpid. Va eixir llançat de la fàbrica quan va sonar el timbre. 

13. Socorregut, da: Portar ajuda (a algú) en un perill o en una necessitat qualsevol. Socórrer una 

persona que s'ofega. Socórrer una ciutat assetjada. 

 

14. Emportar-se- Portar-se: Portar amb si a algú o alguna cosa traient-lo d'un lloc o conduint-lo cap a 

una direcció determinada. Ja s'han emportat el malalt. Els lladres no han pogut emportar-se res. El 

vent s'ha emportat la tanca. 

 Aconseguir o rebre una cosa determinada. S'emportà el primer premi. 

 

15. Mentida (subs.)= mentira. 

16. Cerimònia- ceremònia 



17. Groller, -a (adj.)= Bast, grosser. Només saps dir paraules grolleres. No sigues tan groller, home. 

 

18. Testimoni (subs.)-Testigo= Persona que compareix davant de la justícia per a declarar el que ha 

vist o ha sentit, o per a certificar la identitat d'algú o l'exactitud d'una declaració. 

 

19. Dilatat, da (Adj.): Extens, vast o ampli. 

 

20. Remulla (subs.)= remull. Acció d'arremullar. 

A remulla loc. adv. Dins de l'aigua o d'un altre líquid. Posar els cigrons a remulla. 

 

21. Matxucar= esclafar= triturar= moldre= esmicolar- machacar. 

1. Pegar colps o sacsar de manera que queden senyals o contusions. El va matxucar sense pietat. 

La fruita s'ha matxucat. 

2. Arrugar o deixar en mal estat (una cosa, especialment la roba). No deixes així la jaqueta, que la 

matxucaràs. La falda es matxuca només de mirar-la. 

 

22. esprémer= prensar= comprimir- exprimir:  

1. Pressionar fortament (una cosa) per traure-li el suc o el líquid que conté. Esprémer una 

taronja, una llima. Esprémer un drap banyat. 

2. Traure (d'algú o d'alguna cosa) tot el profit possible. Espremia tots els amics i, al final, no el 

volia veure ningú. 

 

23. Granissar: Fer que un líquid prenga una consistència granulosa per efecte del fred. 

 

GRAMÀTICA  

 

24. Paràgraf - párrafo  

 

25. Cambrer - camarero  

 

26. Entrepà - bocadillo  

 

27. Passar- Superar, Passar una prova. Passar una malaltia. 

 - [col·loq.] Renunciar a participar en una cosa. Jo passe d'anar a l'excursió. 

 - Recórrer un camí o travessar un lloc anant d'un lloc a un altre. La gent passava pel 
carrer. Ara acaba de passar l'últim tren. L'armari no passa per la porta. 

28. Prec – ruego  

 

     Pregar - rogar  

 

29. Compte= cura= precaució- cuidao 

30. Dubte (subs. masc.).- duda (subs. fem.). 

 



ORTOGRAFIA  

 

31. Fong - hongo  

 

32. Full ≠ fulla  

 

Full (subs. masc.): paper que serveix per a escriure-hi o dibuixar-hi. Generalment els fulls són blancs i 

rectangulars.  

Fulla (subs. fem.): cadascuna de les parts dels arbres i de les plantes que surt de les branques i de la 

tija.// En un ganivet o en una altra ferramenta de tall, és la làmina de metall que serveix per a tallar.  

 

33. Cotna – corteza. Pell grossa i dura, especialment la de la cansalada.  

 

34. Matalaf (subs.)= matalàs- colxó. Peça rectangular de tela, plena de llana, cotó, làtex o uns atres 

materials que es posa damunt del somier per a gitar-se damunt. 

35. Teula (subs.): Peça de fanc cuit, generalment de forma cóncava, que colocada ordenadament en 

la part exterior de la coberta de les edificacions forma la teulada.  

36. Morter (subs.): Recipient metàlic, de vidre, de pedra, de fusta, etc., de cavitat semiesfèrica, on, 

mitjançant un piló, es trituren, piquen o mesclen diverses substàncies.  

37. Reu (subs.): Que ha comés una culpa. // Dret. Demandat en un juí civil o criminal. 

38. Zel (subs.): Interés, actiu i extrem, que es sent per una persona o causa. // Atenció, recapte, que 

una persona posa en el compliment eficaç de les seues responsabilitats o obligacions. 

39. Bony (subs.): Elevació d’una superfície que hauria de ser llisa i que la deforma. // Protuberància 

que ix en el cap a causa d’un colp.  

 

 

LITERATURA  

 

40. Novençà, ana: Casat fa poc, que està dins del primer any del matrimoni o que encara no ha 

tingut el primer fill. Persona jove. 

41. malenconia (subs.)= melancolia:  Estat d’ànim caracteritzat per una tristor i falta d’ànim.  

 

42. Crepuscle (subs.)= Claror que hi ha des de l'alba fins a l'eixida del Sol i des que el Sol es pon 
fins que es fa de nit. Crepuscle matutí. Crepuscle vespertí. 
 

43. Reclot (subs.)= Comarca o extensió de terreny de dimensions reduïdes. 

 

 

44. Espenta (subs.)= Força, vigor, ànim, disposició, iniciativa. El nou encarregat té molta espenta. 

El nóvio que s'ha buscat té poca espenta. 



 

45. Avorrit (adj): Una cosa és avorrida quan se'ns fa pesada i no ens interessa gens. Un llibre avorrit 

costa de llegir i l'acabem deixant. Aburrit 

  

46. Váter= excusat= latrina 

 

47. Macarrònic (adj): Que atempta (un llenguatge o una producció literària) contra la puresa del 

lèxic i les regles de la gramàtica. Utilitza un anglés macarrònic. 

 

48. Adonar-se’n – donar-se conter. 

 

TALLER DE COMUNICACIÓ 

 

49. Triomfar- Obtindre una victòria. Tindre èxit. Espera triomfar en les pròximes eleccions. Han 
triomfat en tota Europa amb la seua música. 

 

50. Assajar- Fer l'assaig (d'alguna cosa). Estan assajant una obra de teatre. 
- Intentar, provar. Assajarem de passar per aquell camí. 

 

 

 

 


