
1. Cuidem-nos!

Cap de fusta, toc, toc!
JOLES SENNELL

Pàg.

7

Quan un escriptor inventa una història, pot deixar volar la imaginació i crear mons fan-

tàstics, on passen coses que serien impossibles en la vida real. Per exemple, què passaria 

si poguéssim tenir diferents caps per triar el que volguéssim en cada moment? 

Una vegada hi havia un home que tenia tota una col·lecció de caps per a ell tot sol. I en 

feia servir un o un altre segons les circumstàncies: quan era l’hora de pensar, es posava 

el cap de pensar; quan era l’hora de somiar, es posava el cap de somiar; quan era l’hora 

de la tristor, es posava el cap d’estar trist. A més a més tenia un cap per als dies feiners, 

un altre per als dies de festa petita, un altre per als dies de festa grossa. Tenia caps per a 

tot: per a les gresques, per a les excursions o per a les reunions serioses. Tenia caps per als 

dies de sol, per als dies de pluja, per als dies de boira… Un fotimer de caps, tenia.

I n’estava d’allò més fart, de tants caps, de tants canvis, de tant enrenou de caps.

Un dia va decidir perdre de vista tota aquella col·lecció de caps que li amargaven la 

vida i no li deixaven fer altra cosa que canviar de testa en cada moment. I sense pen-

sar-s’ho gaire es va posar el cap de perdre coses.

I ho va perdre tot: els caps de recanvi i fins i tot el cap que duia posat. De tota mane-

ra, estava tan fart de caps, que no s’hi va amoïnar gens i va viure una temporada ben 

despreocupadament.

Però, al capdavall, es va adonar que no podia pas viure sense un cap o altre, ja 

que no feia gaire bon efecte veure’l passar pel carrer escapçat, sense res més 

amunt de l’americana. Com que era un home de recursos, se’n va anar a casa 

d’un amic seu que era fuster i li va encomanar un cap de fusta: «Amb un 

cap de fusta ja passaré», es va dir. 

8 UNITAT 1

VOCABULARI

Fotimer: Molts, una gran quantitat.

Escapçat: Sense cap.
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I prou que va passar, amb aquella testa de tauló, però hi havia un problema greu: els 

amics i els coneguts, quan el veien, en lloc de saludar-lo de la manera que se sol fer, 

estrenyent-li la mà i dient-li: «Com et va?», li clavaven un parell de trucs a la closca tot 

dient: «Cap de fusta, toc, toc!». I, és clar, l’home estava fart de tants cops, toc, toc!, a la 

closca. El seu cap, més que de fusta, ja era un cap de bonys.

Així fou com va prendre el determini d’anar a veure un altre amic seu que era ferrer i 

encomanar-li un cap de ferro. I, del cap de ferro, sí que n’està content. Aquells 

amics massa bromistes que el saludaven: «Cap de fusta, toc, toc!», com si 

piquessin a una porta, van quedar ben lluïts, perquè en clavar-li el 

parell de patacades a la closca es feien mal i se n’anaven ben 

escorreguts, bufant-se el puny adolorit.

Ara, amb el cap de ferro, tant li feia que li clavessin 

bitzacs: ni els sentia. Va arribar a llogar-se a l’ajunta-

ment de la vila i cada quart, cada mitja hora, cada tres 

quarts i cada hora puja a la torre del rellotge. I, talment 

com si el seu cap fos una campana, va tocant les hores 

i els quarts colpejant el cap contra el mur 

de pedra. I així viu, tan feliç.

Ferrer
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Text lectura…

UNITAT 1

L’exercici físic
STEVE PARKER

TeTTTTT xt lectura…Hi ha textos que serveixen per expressar l’opinió de l’autor sobre un fet o sobre una 

idea. L’escrit següent parla sobre l’exercici físic. Què en penses tu, d’aquest tema? 

Llegeix el text i comprova si estàs d’acord amb el que diu l’autor.

Necessitem fer exercici…

L’exercici no és només per a professionals. No et cal ser cap atleta ni fer esforços físics 

exagerats. Qualsevol moviment o activitat pot ser un exercici. Per exemple, nedar en una 

piscina, anar amb bicicleta, ballar, practicar esports com el futbol i el tennis, fer curses 

amb els amics, córrer per una platja assolellada durant les vacances. Qualsevol cosa que 

et faci moure et posarà en forma, sobretot si ets constant, utilitzes els músculs 

i actives la respiració. Però si ets un gandul i practiques el sofà-bol el teu cos no trigarà a 

patir-ho. Mira els problemes que pot provocar-te no fer exercici.

1. Articulacions: Els ossos estan units mitjançant articulacions. Si les articulacions no 

es mouen i no es flexionen com cal, començaran a anquilosar-se. Es doblegaran menys 

i faran més mal; fins i tot pots patir revinclades.

2. Panteix, respiració: La respiració és una acció potenciada pels músculs. Quan els 

músculs del pit s’afebleixen, fins la respiració més pausada esdevé un esforç.

3. Cor tou i feble: El cor, que és una massa de poderosos músculs en forma de bossa, 

es beneficia de l’exercici perquè el fa bategar més de pressa i amb més intensitat. Con-

tràriament es torna feble i no funciona com cal.

4. Músculs febles: Els músculs que no es fan servir gaire esdevenen febles i flonjos. 

Es fatiguen abans i tendeixen a patir estrebades o fins i tot esquinços.

5. Ossos trencadissos: Als ossos els cal exer-

cici per mantenir-se forts i d’una peça. Amb 

l’exercici evitaràs les crosses i el guix.

Pàg.

9

10

VOCABULARI

Revinclada:  Àcció de torçar-se per culpa 
d’una sacsejada violenta.

Panteix: Respiració fatigosa.

Estrebada: Estirada forta.

Esquinç:  Torçada o distensió violenta 
d’una articulació del cos.
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UNITAT 1

…Però no massa 

No et passis! Molts com tu, que prometien arribar a ser campions mundials, van intentar 

fer molt en poc temps. Van deixar-se seduir per la idea de batre rècords mundials. Van 

ignorar que a la vida hi ha altres plaers, com contemplar una meravellosa posta de sol. 

Això NO ÉS saludable. Uns altres problemes són les lesions quan a una part del cos se 

l’obliga a ultrapassar els seus límits. A mesura que l’exercici et vagi posant en forma, 

vigila els senyals del teu cos. Un dolor a la cama? Una punxada al braç? No ignoris els 

problemes… Soluciona’ls!

Un cotxe recorre un nombre limitat de quilòmetres abans de començar a espatllar-se. 

El mateix passa amb el nostre cos, encara que la majoria de nosaltres mai no arribem a 

aquesta «situació límit». Les articulacions són les primeres que es desgasten. I això es 

produeix abans si les forcem massa.

La gent obsessionada per una activitat resulta avorri-

da i pesada. Aquesta premissa la podem aplicar tant als 

col·leccionistes de segells com als de trens elèctrics, 

com també als bojos per l’exercici. Aquell que només 

pensa en una sola cosa i parla d’aquesta única cosa pot 

arribar a ser un autèntic plom.

11

VOCABULARI

Lesió: Dany físic.

BT00242901_U1_CM_2_Catala_LLIBRE.indd   11 13/03/13   10:24



12 UNITAT 1

VOCABULARI

Intens dia: Un dia ple d’activitats.

Mos:  Porció de menjar que es 

mastega d’un cop.

Després d’un intens dia a l’escola, i abans d’iniciar les activitats de la tarda, arriba el 

moment perfecte per recarregar les piles amb una petita aportació d’energia. I que no 

per ser petita és menys important.

Si feu aquest mos de mitja tarda correctament, obtindreu tantes coses bones! Estareu 

menys cansats i us ajudarà a sopar millor i sense tanta gana: així, anireu a dormir més 

tranquils i sense la panxa plena. 

A més, podeu fer berenars ben diferents i per a tots els gustos. Aquí en teniu tres que 

segur que us agradaran!

El berenar 
VICENÇ SELLÉS

Pàg.

12

1.  Pa amb tomàquet, acompanyat de formatge, pernil o 

tonyina en oli d’oliva o al natural. 

Si a l’entrepà hi posem també rodanxes de tomàquet, ens 

aportarà vitamines i minerals (necessaris per al bon funciona-

ment del cos, sobretot si feu esport).

2.  Una peça de fruita i un iogurt amb una mica de fruita 

seca (nous, ametlles o avellanes). 

Podeu provar de fer els vostres propis iogurts de fruita natural 

i posar-hi unes quantes nous. Ja veureu quines combinacions més gustoses.

3.  Pa amb xocolata.

El percentatge de cacau en la xocolata en determinarà les propie-

tats. Aquest berenar, tan típic dels vostres pares quan eren petits, 

el podeu fer un parell de vegades a la setmana.
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13UNITAT 1

Com veieu, tenim moltes opcions que ens permetran deixar de banda per a dies molt 

puntuals els pastissos i brioixos de tipus industrial, les llaminadures, les patates xips, els 

cacauets fregits, les pipes salades… Aquests productes ens omplen, ens aporten massa 

greix i no ens alimenten. 

➧L’argumentació

Argumentar consisteix a donar explicacions raonades, que ofereixin un punt de vista i aju-

din a defensar una opinió.

Pàg.

11

13

Una definició o 
informació sobre el tema 

del qual es vol parlar 
o que es vol debatre.

Uns arguments a favor, 
uns arguments en contra 

o dels dos tipus alhora.

Una opinió sobre 
el tema o explicació 

sobre el perquè 
del parer exposat.

QUAN ES FA UNA ARGUMENTACIÓ 
SOVINT S’EXPOSA EL SEGÜENT:
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Pàg.

15 ➧Separació de síl·labes

 

Hi ha paraules que són monosíl·labes; tenen una sola síl·laba: toc, cap, gens.

N’hi ha altres que són polisíl·labes; tenen dues o més síl·labes: 

fus-ta, gros-sa, tau-ló, 

mou-re, gai-re, so-mi-ar, 

qual-se-vol, pro-ble-ma, 

ex-cur-si-ó, col-lec-ci-ó, 

a-me-ri-ca-na.

➧Els diftongs

Diftongs creixents 

En els grups gua, güe, güi, guo, qua, qüe, qüi, quo.

CAP  DE  FUSTA,  TOC, 

TOC! 

CAP  DE  FUSTA,  TOC, 

TOC! 

Una síl·laba és un so o un grup de sons que diem en un sol cop de veu quan 

pronunciem una paraula. 

Pàg.

15

16

Quan dues vocals seguides es pronuncien en la mateixa síl·laba, diem que formen 

un diftong. En català hi ha diftongs creixents i diftongs decreixents. 

TOCANT  HORES 

I  QUARTS  VIURIA  FELIÇ? 

BT00242901_U1_CM_2_Catala_LLIBRE.indd   14 13/03/13   10:25



15UNITAT 1

Dictat 2

– Si vols tenir memòria, menja unes quantes cues de pansa.

– El rei empaita les daines per l’herbei.

– La iaia, cada tres quarts d’hora, es menja un iogurt de maduixa. 

– En el quadern hi ha quatre operacions que sumen quaranta.

–  L’Ainhoa, ben guarnida, se’n va a l’Equador a visitar la seva amiga.

– La causa de la fractura és que mou poc el cos i no està en forma.

Dictat 1

Les galtes del cul

Les de dalt són més rosades, d’un color més pagerol.

Les de baix són més blanquetes, tenen menys hores de sol.

Les de dalt senten vergonya, i això sol les enrogeix.

Les de baix agafen nyonya, seure tant les decandeix.

Les de dalt bocabadades, s’obren bé com un bagul.

Les de baix espaterrades, de seguit cauen de cul.

 
SALVADOR COMELLES

Quan la i o la u són a començament de mot seguides d’una vocal (amb h o sense al da-

vant) o entre dues vocals. Llavors funcionen com si fossin una consonant.

Exemples:

iode, veia, seuen, hiena

Diftongs decreixents 

Quan la i o la u es troben al final dels grups ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu.

Dictat 1

l
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➧ El diccionari. Les paraules guia, les entrades 
i les accepcions

Si volem trobar en el diccionari la paraula cap, què haurem de fer?

1r:  Obrir el diccionari i buscar la lletra c. 

2n:   Fixar-nos en les paraules guia, que estan situades a la part de dalt 

de les pàgines, per situar-nos en la pàgina on hi ha la paraula. 

3r:   Buscar en la pàgina concreta la paraula cap. La paraula cap és una 

entrada del diccionari que es troba amb facilitat, però no sempre 

que busquem una paraula en el diccionari la trobarem escrita exac-

tament igual. Per exemple, els noms sempre els trobarem en singu-

lar (cap i no caps), i els verbs, en infinitiu (per saber el significat de 

tenia, haurem de buscar tenir).

4t:   En les entrades del diccionari, hi podem trobar diferents significats de 

la paraula. Els trobem darrere d’un nombre i s’anomenen accepcions. Per exemple, 

l’entrada cap té moltes accepcions. Fixa-t’hi:

arbre. 2. f Tros de feixa que es prepara per
sembrar-hi llegums, etc., bancal.

capçal 1. m Part del llit on es posa el coixí.
2. m Coixí del llit. 3. m Objecte que fa de
coixí. 4. m Dispositiu que serveix per enre-
gistrar, llegir o esborrar dades en un suport
magnètic.
FAM. Cap*, capçalera, encapçalar.

capçalera 1. f Barana o post que es posa al
cap del llit. 2. f Nota preliminar amb què
s’encapçala un escrit. 3. f Adornament que
es posa al cap d’una plana.

capçana 1. f Rodella de drap, etc. que es
posa al cap per portar un pes. 2. p. anal. Ro-
della que serveix per posar-hi les olles, etc.
quan se les treu del foc.

capçar v. tr. Fer o reforçar el cap o extrem
d’alguna cosa.

capcinada 1. f Signe o moviment de cap.
2. f Becaina.

capcinès, -esa 1. adj. Relacionat amb la co-
marca del Capcir. 2. m Dialecte català de
transició cap a l’occità.

capciós, -osa adj. Que conté raons enga-
nyoses, que sols té aparença de veritat. És
una notícia c.
SIN. Enganyós, -osa.

capdamunt, al 1. loc. adv. Al cim, a l’extrem
més alt. 2. loc. adv. Al rang més elevat. 3. loc.
adv. estar fins al c. Estar molt cansat, fas-
tiguejat.
SIN. 1. A dalt de tot.

capdavall, al 1. loc. adv. A l’extrem més baix,
al fons d’una cosa. Al c. del carrer. 2. loc. adv.
A la fi; en la situació més extrema. 3. loc.
adv. A la fi, al cap i a la fi.
SIN. 1. A baix de tot, al peu. 2. Al límit.

capdavanter, -a 1. adj. i m i f Que va al da-
vant d’un grup, etc. 2. m i f El qui es llança
a una empresa nova o arriscada, obrint
camí als altres.
FAM. Capdavant.
SIN. 1. Avantguardista. 2. Pioner, -a.

capejar 1. v. tr. Resistir un temporal. 2. v. intr.
Fer moviments amb el cap.
SIN. 1. Esquivar, eludir.

capel 1. m Capell emprat pels eclesiàstics.
2. m Dignitat de cardenal.

capell 1. m Peça de vestir per cobrir el cap;
barret. 2. p. anal. Cosa que cobreix a ma-
nera d’un capell.

capella 1. f Lloc destinat al culte i que no té
els drets d’una església parroquial. 2. f Es-

glesiola annexa a una església més gran. 3.

f Conjunt de músics al servei d’una capella.

4. f estar en c. Esperar amb ànsia el resul-

tat d’un afer.

SIN. 1. Oratori.

capellà 1. m Titular d’una capellania. 2. m
Qualsevol eclesiàstic. 3. m Esquitx de sa-

liva.

FAM. Capella, capellanesc, -a.

SIN. 1. Mossèn, prevere, rector.

capellania f Càrrec d’exercir els serveis de

culte en una capella.

capelleta 1. f Simulacre de capella. 2. f Reu-

nió de persones que defensen exclusiva-

ment allò que forma part del seu cercle.

SIN. 2. Camarilla.

capficar 1. v. pr. Preocupar-se greument per

alguna cosa. 2. v. tr. Fer entrar de cap una

cosa dins una altra.

SIN. 1. Emmigranyar-se, encaboriar-se, en-

caparrar-se.

capfluix, -a adj. Persona eixelebrada i frí-

vola.

capgirar 1. v. tr. Girar de manera que la part

de dalt vagi a baix. 2. v. tr. Pertorbar l’ordre

de les coses. 3. v. tr. Entendre, dir o fer les

coses a l’inrevés. Va c. les seves paraules. 4. v.
tr. Canviar el curs d’alguna cosa.

SIN. 1. Invertir.

capgirell m Girada que fa un cos caient.

capgròs 1. m Larva aquàtica dels amfibis

anurs, com la granota. 2. adj Curt d’enteni-

ment.

SIN. 1. Cullereta.

capicua m Nombre que consta de les matei-

xes xifres llegides de dreta a esquerra que

d’esquerra a dreta.

capil·lar 1. adj. Relacionat amb els cabells.

2. adj. Relacionat amb la capil·laritat. 3. m
Vas sanguini situat entre el territori arterial

i el venós.

capil·laritat f Fenomen pel qual, en posar-

se un líquid en contacte amb un sòlid, la

superfície d’aquell puja o baixa.

capir v. tr. Entendre, explicar-se alguna cosa,

algun fet.

SIN. Comprendre, copsar.

capità, -ana 1. m i f Cap, el qui té comanda-

ment. 2. m i f Oficial graduat que exerceix o

pot exercir el comandament suprem d’un

vaixell. 3. m i f Oficial de l’exèrcit de terra.

4. m i f Cap d’un equip esportiu.

119

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

capità

canya 1. f Planta perenne, de tiges robustes,
de 2 a 5 m d’alçada. 2. f c. de sucre. Planta
conreada per a l’obtenció de sucre. 3. f
Nom de certs objectes de forma tubular o
cilíndrica. 4. f Barra per fer girar el timó.
FAM. Acanyar-se*, cana*, canadella, ca-
nell, -a, cannàcies, canó, canyada, ca-
nyella, canyís, canyó, escanyar, escanyo-
lit, -ida*.

canyada 1. f Vall estreta plantada de canyes.
2. f Acte de tirar la canya a l’aigua per pes-
car.

canyella 1. f Escorça aromàtica emprada en
confiteria, en guisats, com a aromatitzant i
en perfumeria. 2. f Part anterior de la cama
sobre mateix de l’aresta anterior de la tí-
bia.
SIN. 2. Canella.

canyís 1. m Teixit, reixat, fet de canyes, etc.
2. m Planta herbàcia de tija erecta.
FAM. Canya*, encanyissat*.

canyó m Faringe.

caoba f Arbre gran, de fusta dura molt apre-
ciada en ebenisteria.

caolí m Argila blanca molt pura.

caos 1. m Estat de confusió que hauria pre-
cedit l’organització del món. 2. m Confusió
i desordre complet.
FAM. Caòtic, -a.

cap 1. m Part superior del cos de la persona
i de molts animals. 2. m La part més alta
d’una cosa. El c. del dit. 3. m Extremitat en
general. Cap de taula, cap de núvol. 4. m El qui
mana; capitost. 5. adj. Algun. Tens cap llapis?
6. m Punta de terra que entra mar endins.
cap de Creus. 7. m abaixar (o acotar) el cap.
Cedir al desig d’un altre. 8. m alçar (o ai-
xecar) el cap. Sortir de la pobresa, reco-
brar l’ànim. 9. m anar amb el cap alt. Anar
amb dignitat. 10. m anar cap baix. Estar
trist, capficat. 11. m anar cap per avall.
Anar una cosa malament. 12. m cap de
turc. Persona a qui es fa acusacions de les
quals no és responsable. 13. m demanar
el cap. Demanar la mort d’algú. 14. m fer
un cap nou. Pegar algú. 15. m fer un cop
de cap. Decidir-se, prendre una resolució.
16. m no tenir ni cap ni peus o ni cap ni
centener. Ser una cosa un disbarat. 17. m
treure el cap. Començar, algú o alguna
cosa, a sortir. 18. m Talent, judici, seny.
19. m ballar pel cap. Recordar vagament.
20. m no cabre al cap. No poder compren-
dre una cosa. 21. m passar pel cap. Acu-
dir-se a algú alguna cosa. 22. m treure del

cap. Fer desistir algú d’alguna cosa. 23. m
Individu considerat com a part d’una col·lec-
tivitat. 24. m Fil primer que, cargolat o tre-
nat, forma el fil d’un cabdell, etc. 25. loc.
prep. de cap a cap. D’un extrem a l’altre, to-
talment. 26. loc. adv. cap per amunt. En po-
sició normal, no invertida. 27. prep. En direc-
ció a, devers. Anem cap a casa. 28. prep. A la
banda de, no lluny de. Això és cap a Reus. 29.
prep. Aproximadament. Va venir cap a les deu.
FAM. Acabar*, bicèfal, -a, cabal*, cabdal,
cabdell, cabdill*, cabeça, cable*, ca-
bota, cabotejar*, cabussar*, cabut, -uda,
caparrada, caparrudesa, caparrut, -uda,
capatàs, capçada, capçal, capçana,
capçar, capcinada, capejar, capità*, ca-
pital*, capitell, capítol, capitost, capo-
ral, encaparrar, escapsar*, recapitular*.
SIN. 1. Crani, testa. 18. Intel·ligència, magí.
28. Devers.

capa 1. f Peça de roba, ampla, sense màni-
gues, que es porta a les espatlles. 2. f Drap,
fulla, etc., amb què s’envolten i es cobrei-
xen certes coses. 3. f Cadascuna de diver-
ses zones superposades. Un pastís amb c. de
crema i nata. 4. f Pretext que serveix per dis-
simular alguna cosa.
FAM. Capot, -a.
SIN. 1. Mantell.

capaç 1. adj. Que pot contenir. Vehicle c. per a
5 places. 2. adj. Que té aptitud per fer alguna
cosa. 3. adj. Que té capacitat legal. És c. per
firmar el document. 4. adj. Que té talent, qua-
litats. 5. adj. ser c. Ser possible que s’esde-
vingui.
FAM. Capacitar, capacitat.

SIN. 4. Apte, -a. || ANT. 4. Inepte, -a.

capacitat 1. f Propietat de poder contenir
fins a un límit determinat. Té una capacitat de
5Mb. 2. f Suficiència per fer alguna cosa. Té
c. per treure un 10. 3. f Nom de certes magni-
tuds elèctriques o tèrmiques.
SIN. 1. Cabuda. 2. Aptitud, competència.

capar v. tr. Castrar.

caparrada 1. f Cop de cap. 2. f Sortida ines-
perada, acció de poc judici.
SIN. 2. Rampell.

caparrudesa f Qualitat de caparrut.

caparrut, -uda adj. Tossut, obstinat.
SIN. Ceballut, -uda.

capatàs m El cap d’una colla de treballa-
dors.

capbussar v. tr. i pron. Cabussar.

capçada 1. f Conjunt de les branques d’un
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canya

canya 1. f Planta per
de 2 a 5 m d’alçada
conreada per a l’o
Nom de certs obje

aa

b

canya
canya

sglésia més gran. 3.

servei d’una capella.
amb ànsia el resul-

aa

b

capità
capità

Pàg.
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cap 1. m Part superior del cos de la persona

i de molts animals. 2. m La part més alta

d’una cosa. El c. del dit. 3. m Extremitat en

general. Cap de taula, cap de núvol. 4. m El qui

mana; capitost. 5. adj. Algun. Tens cap llapis?

6. m Punta de terra que entra mar endins.

cap de Creus. 7. m abaixar (o acotar) el cap.

Cedir al desig d’un altre. 8. m alçar (o ai-

xecar) el cap. Sortir de la pobresa, reco-

brar l’ànim. 9. m anar amb el cap alt. Anar

amb dignitat. 10. m anar cap baix. Estar

trist, capficat. 11. m anar cap per avall.

Anar una cosa malament. 12. m cap de

turc. Persona a qui es fa acusacions de les

quals no és responsable. 13. m demanar

el cap. Demanar la mort d’algú. 14. m fer

un cap nou. Pegar algú. 15. m fer un cop

de cap. Decidir-se, prendre una resolució.

16. m no tenir ni cap ni peus o ni cap ni

centener. Ser una cosa un disbarat. 17. m

treure el cap. Començar, algú o alguna

cosa, a sortir. 18. m Talent, judici, seny.

19. m ballar pel cap. Recordar vagament.

20. m no cabre al cap. No poder compren-

dre una cosa. 21. m passar pel cap. Acu-

dir-se a algú alguna cosa. 22. m treure del

paraules guia

accepcions

entrada
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17UNITAT 1

➧Les definicions. El significat de les paraules

Les accepcions del diccionari són definicions.

Exemples:

Les definicions ens donen la informació que necessitem de cada paraula. Ens expliquen 

el significat de les paraules. 

Llegeix aquest fragment de la lectura «Cap de fusta, toc, toc!»:

– Què penses que deuen voler dir les paraules destacades?

Si busquem en el diccionari la paraula testa, trobem:

Així veiem que cap i testa són dues paraules que volen dir el mateix: 

tenen el mateix significat.

I si busquem tauló, trobem:

Cap de fusta i testa de tauló tenen un significat molt 

semblant. 

. Co ate a tat.

col·lecció 1. f Grup ordenat de coses d’una
classe. 2. p. anal. Colla, conjunt.
FAM. Col·leccionar, col·leccionisme, collir*.

SIN. 1. Recull.

testa f Cap de persona o animal.

FAM. Entestar, testard, -a, testarrudesa,

testarrut, -uda, testera.

SIN. 1. Escaquer.

tauló m Peça llarga de fusta emprada esp.

pels paletes per fer bastides.

SIN. Tronc.

fusta 1. f Matèria llenyosa de l’arbre. 2. f
Tros, objecte, de fusta.
FAM. Enfustat*, fust, fustam, fuster, -a,
fusterejar, fusteria.
SIN. 1. Llenya.

Pàg.

18

Com que era un home de recursos, se’n va anar a casa d’un amic seu que era fuster 

i li va encomanar un cap de fusta: «Amb un cap de fusta ja passaré», es va dir.

I prou que va passar, amb aquella testa de tauló […].

UNI
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18 UNITAT 1

Una frase és un grup de 

paraules ordenades que 

expressen una idea. 

Un paràgraf és un conjunt de frases 

que expliquen alguna cosa del tema 

exposat en el text. Un paràgraf  acaba 

en punt i a part.

Un text és un conjunt ordenat 

de paràgrafs que parlen d’un 

mateix tema.

Pàg.

19 ➧La frase, el paràgraf i el text

Llegeix aquest fragment de la lectura L’exercici físic i fixa’t en la part destacada:

L’exercici no és només per a professionals. No et cal ser cap atleta ni fer esforços 

físics exagerats. Qualsevol moviment o activitat pot ser un exercici.

La frase

«L’exercici no és només per a professionals» és una frase.

Per tal que un grup de paraules formin una frase hi ha d’ha-

ver un verb conjugat. En una frase, el verb ha de concor-

dar en persona i en nombre amb el nom que fa l’acció o al 

qual es refereix el verb.

En la frase «L’exercici no és només per a professionals» el verb conjugat és està en singu-

lar perquè es refereix a l’exercici, que és una sola cosa.

La puntuació permet que, quan llegim, reconeguem les frases. Habitualment una frase 

comença amb majúscula i s’acaba en un punt, un punt d’interrogació, un punt d’admi-

ració, etc., segons el tipus de frase que sigui.

El paràgraf i el text

El fragment del capdamunt de la pàgina és un paràgraf de la lectura L’exercici físic. 

El text L’exercici físic té diversos paràgrafs que parlen sobre la necessitat de fer exercici 

per tenir una vida sana. 
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19UNITAT 1

➧Tipus de frases

Llegeix:

–Saps què és el sofà-bol?

–No, no ho havia sentit a dir mai.

–Vol dir estar tot el dia escarxofat al sofà mirant la televisió.

–Doncs què hem de fer?

–Exercici, dona, exercici! Natació, anar amb bicicleta, caminar, córrer…

–Quina mandra!

–Apa, espavila’t! Vine amb mi! Ja veuràs com després et sentiràs millor.

–Doncs, som-hi! Quan comencem?

En el text anterior hi ha diversos tipus de frases:

•  Frases enunciatives, que fem servir per explicar coses: 

«Vol dir estar tot el dia escarxofat al sofà mirant la televisió.»

•  Frases interrogatives, que fem servir per fer preguntes: 

«Saps què és el sofà-bol?»

•  Frases exclamatives, que fem servir per expressar un sentiment: 

«Quina mandra!»

•  Frases imperatives, que fem servir per manar alguna cosa a algú: 

«Vine amb mi!»

Una frase enunciativa, interrogativa, exclamativa i imperativa tant pot ser afirmativa 

com negativa.

Exemples:

Pàg.

20

Frase enunciativa

Afirmativa: L’esport és bo per a la salut.

Negativa: No ho havia sentit a dir mai.

Frase exclamativa

Afirmativa: Com gaudeixo fent esport!

Negativa: No m’agrada estar sense fer res!

Frase imperativa

Afirmativa: Vine amb mi!

Negativa: No vinguis amb mi!

Frase interrogativa

Afirmativa: Vols venir a córrer pel passeig?

Negativa: No t’agrada fer esport?
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