
LÈXIC 

1. Entrada (subs):   En un diccionari o en una enciclopèdia, terme que encapçala cada article i 
que és el que es definix. Les entrades del diccionari s'ordenen alfabèticament. 

2. Gunitar (verb): Llançar (morter o formigó) sobre una superfície per mitjà d'una mànega que 
transporta el material, expulsat per aire comprimit. 

3. Luxació (subs): Desplaçament del lloc que un os ocupa dins d'una articulació. 

4. Argamasa (subs): Morter fet amb calç, arena i aigua que s'usa en les construccions per a 
unir rajoles, pedres o altres materials. 

5. wolframi (verb): Tungsté. Element químic metàl·lic, de símbol W i de nombre atòmic 74, 
molt dur, de color gris d'acer, amb el punt de fusió més alt de tots els elements, que s'usa en la 
fabricació dels filaments de les làmpades incandescents, en resistències elèctriques i, en 
aliatge amb l'acer, en la fabricació de ferramentes. 
 

6. Quiasme (subs): Figura retòrica consistent en la disposició dels elements que constituïxen 
dos seqüències, de manera que en la segona s'invertisca l'orde estructural de la primera. 

7. Húmer (subs): Os parell i asimètric que forma l'esquelet del braç humà, o de les extremitats 
anteriors dels vertebrats tetràpodes. 

8. filantropia (subs): Amor al gènere humà. 

9. Ham (susb): ganxo menut de ferro per a pescar. L'ham va al final d'un fil de pescar i s'hi 
posa un cuc o un altre esquer que atrega els peixos. anzuelo  

TEXTOS 

10. Objectiu (adj): Que tracta els fets sense posar-hi emocions ni opinions personals. Hi ha 
mares objectives que saben veure els defectes dels fills encara que se'ls estimen molt.  

11. Subjectiu (adj): Que explica les coses des del punt de vista personal, que tracta els fets 
posant-hi emocions i opinions personals. Si un historiador és subjectiu mai no sabrem amb 
certesa si els esdeveniments van succeir com ell els explica.  

12. Seriós (adj) - serio  

13. Planta (subs): Aspecte físic d'una persona. Si algú té bona planta, és alt, de bones 
proporcions i atractiu físicament.  

14. Aclaparador (adj): Es diu que la faena o les preocupacions són aclaparadores quan fan que 
una persona es senta que ja no pot més. agobiant  

15. Vori = ivori = marfil (subs). Substància dura de color blanc que forma els ullals dels 
elefants. També n'hi ha a les dents dels altres mamífers.  

16. Catxalot (subs): mamífer que viu al mar. És semblant a una balena. Té el cap molt gros i 
de forma arrodonida.  

17. Falcar (verb): posar qualsevol objecte entre dues coses perquè el conjunt quede fort, per a 



evitar que una d'elles es moga. Falca la porta perquè no es tanque amb l'aire.  

 

ORTOGRAFIA 

18. busca-raons (subs): persona que sempre fa que hi haja discussions i baralles. Els busca- 
raons no tenen massa amics.  

19. Trencaclosques (subs): joc que consisteix a reconstruir una figura o un dibuix fent 
encaixar tot de peces de cartó, de fusta o d'un altre material que només són una part de la 
figura o del dibuix.= puzle  

20. penya-segat (subs): paret de roca amb un pendent molt fort, pràcticament vertical. La 
Costa Brava està plena de penya-segats. acantilat  

21. poca-solta (subs): persona poc seriosa, que diu o fa bestieses, coses sense trellat, que a 
vegades molesten els altres. Els poca-soltes acostumen a fer bromes pesades.  

22. para-sol: sombrilla  

23. infermer /infermera/ infermeria –enfermer/enfermera/enfermeria  

24. en dejú: Una persona està dejuna o en dejú quan no ha menjat res des del començament 
del dia. En ayunes  

25. albereda (subs): Passeig plantat d'arbres, especialment d'àlbers. alameda  

26. hivernacle (susb): lloc cobert on es protegeixen les plantes del fred. El sostre i les parets 
deixen passar la llum. invernader  
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27. lligam (subs): Relació que hi ha entre dues persones. Quan dos amics fa molts anys que es 
coneixen, tenen un lligam molt fort d'amistat. = vincle  

28. roure (subs) - roble  

29. ungir (verb): Posar un oli beneït per damunt d'una persona o d'una cosa per consagrar-la. 
En el catolicisme, el sacerdot ungeix les criatures durant el bateig.  

30. Esquerp (adj): Que no li agrada la companyia dels altres, que fuig d'estar amb la gent. Les 
persones esquerpes no tenen mai conversa.= eixut  

31. no entendre un borrall (ff): no saber-ne o no entendre-hi gens. T’ho tornaré a explicar 
perquè em sembla que no n’has entés ni un borrall!  

32. Traure l’entrellat (ff): Treure l'entrellat d'un fet, d'una cosa misteriosa, és saber què ha 
passat realment, descobrir-ne la veritat. Ningú no ha pogut treure l'entrellat de l'assassinat del 
president Kennedy.  



33. Submís (adj): Que és obedient i dòcil. Les persones submises no solen crear problemes.   

34. Travessa (subs)= Quiniela. Hi ha travesses de futbol que donen premis milionaris.   

35. Esperonar (verb)= Animar, estimular. En un partit compromès, el públic esperona el seu 
 equip favorit.   

36. Llotja (susb): Una llotja és cada un dels compartiments separats, amb seients per a un cert 
nombre de persones, que hi ha en un teatre o en un altre lloc d'espectacles. Les llotges es 
troben a banda i banda de la platea. Palco // Lloc on es reuneixen els comerciants i els 
mercaders per fer els seus tractes.  

37. Expectant (adj): Que espera. Els nominats al premi escoltaven expectants mentre el jurat 
llegia el nom del guardonat.  

38. de gom a gom (loc): Ple de banda a banda, completament. El riu baixa de gom a gom. El 
dia de la festa la plaça estava plena de gom a gom.  

39. Acusat (adj): Destacat, molt marcat. Tenia un accent rus molt acusat.  

40. Bruna (adj): De color gris fosc tirant a negre. Cabells bruns. 

41. ensagnar (verb): Ensanguinar. 

42. acaronar (verb): Acariciar. Li acaronà la galta amb la mà. 

43. condormir (verb): Començar a adormir-se. 

44. turó=tossal (subs): Elevació del terreny no massa alta ni de pendent molt rost. 

 
TALLER DE COMUNICACIÓ 

45. envair (verb): Entrar (en un lloc) violentament o per la força. Les tropes enemigues 

envaïren la ciutat. 

46. sagrat (adj): Digne del màxim respecte. La història del nostre poble és sagrada. 

47. esmicolar (verb): Reduir a miquetes. Esmicola un poc de pa. El got es va esmicolar quan 

va caure en terra. 

48. eufòric (adj): Que té o que manifesta eufòria. 

49. bocí (subs): Tros, fragment, d'alguna cosa trencada o tallada. El got es va trencar en mil 

bocins 

50. embolcallar (verb)=embolcar. Embolicar 

 

	  


