GUIÓ PER A ESTUDIAR EL TEMA 5
1. Vocabulari (definicions) dels dos textos que hem llegit a classe, també expressions i
frases fetes. Per exemple: significat de “enllestit”, “remor”,"crosses”, “xafogós-a”,
“buscar les cosquerelles (a algú)”, “fer el ple (la lluna) sobre la volta del cel”...
2. MONOSÈMIA, POLISÈMIA I HOMONÍMIA:
a. Definició de paraules monosèmiques, polisèmiques i homònimes.
b. Saber dir i raonar com és una paraula mirant l’entrada del diccionari:
Digues quin tipus de paraula és GAT:

gat -a [gát]
1. m. ZOOL. Mamífer carnívor (Felis catus), de cap redó i ample, cua llarga,

potes curtes proveïdes d'ungles retràctils, llengua aspra, pelatge suau i
dens, i ulls capaços d'adaptar-se a la visió nocturna. Gat domèstic. Gat
d'angora, siamés.
2. m. ICT. Peix (Scyliorhinus sp) de cos allargat i de color gris rosat, amb
taques circulars fosques.
3. m. IND. Màquina destinada a alçar a poca altura objectes molt pesats per
mitjà d'una cremallera que engrana amb una roda dentada moguda per
una maneta. Gat mecànic, hidràulic.
4. m. ARM. Instrument que consistix en un pal en l'extrem del qual hi ha,
formant una estrela, tres o més ferros flexibles i punteguts.
5. m. FUST. Ferramenta de fusta o de ferro utilitzada per a mantindre
subjectes dos peces de fusta encolades fins que s'apeguen.
6. m. OLEÏC. Bou1 13.
7. m. Bossa per a guardar els diners.
8. m. Bot xicotet per a posar vi.
9. m. [col·loq.] Embriaguesa.
10. adj. [col·loq.] Embriac 1. Ja estàs gat?
11. a la rata que només sap un forat, prompte se la fa el gat V. rata 4.
12. buscar tres (o cinc) peus al gat V. peu 42.
13. donar gat per llebre loc. verb. Enganyar fent passar una cosa per altra.
14. el gat i la rata loc. subst. JOCS Joc infantil en què els jugadors es posen

fent rogle, agafats de les mans i amb els braços estesos, llevat del gat i
la rata, que es perseguixen passant per davall dels braços dels altres.

15. enviar als gats (o a esplugar gats) (a algú) loc. verb. Despatxar-lo o

rebutjar-lo violentament.
16. escala de gat V. escala 23.
17. estar com el gat i el gos loc. verb. Estar, dos persones, molt

malavingudes, barallar-se contínuament.
3. HEM, EM, HAM
Saber explicar la diferència (quadre de teoria del llibre o apunts del quadern).
4. ELS DETERMINANTS
a. Saber l’esquema complet que teniu al quadern (amb 2 o 3 exemples de cada
tipus).
b. Algun exercici semblant al 28 de la pàgina 107.
5. ELS ADJECTIUS
a. Explicar la diferència entre adjectius variables i invariables amb algun
exemple.
b. Saber posar els GRAUS d’un adjectiu donat: exemple ELEGANT
c. Repasseu l’exercici 29 de la pàgina 108
6. EL GUIONET
a. Saber utilitzar el guionet en els numerals: regla del DUC

D-U U-C

b. Jo escriuré les normes del guionet i vosaltres en posareu exemples
7. APÒSTROF I CONTRACCIÓ
a. Exercicis semblants al 32 i 34 pàg. 110
8. EL LLENGUATGE POÈTIC
a. Donat un poema, comprensió del contingut, saber mesurar alguns versos
que marcaré, dir si hi ha rima i com és , o si es tracta de versos blancs,
lliures...

9. Exercici de V o F sobre tot en general per vore si heu estat atents i atentes a classe,
si heu repassat la teoria... Exemples:
El prefix MONO- de la paraula “MONOSÈMIA” significa “semblant”
“La iaia” no s’apostrofa perquè l’article LA no s’apostrofa davant i
àtona.
Evidentment, en ambdós casos posaríeu F (fals).

BONA SORT, recordeu que l’examen és DIMECRES 22

