
A una crida del capità, es van presentar dos individus de la tripulació, que ens van ajudar 
a posar-nos uns vestits impermeables, sense costures, i preparats per suportar una 
considerable pressió. A continuació, ens van ajustar els nostres escafandres, els dipòsits 
d’aire per poder respirar sota l’aigua i uns llums. Tot era nou per a nosaltres! 

Un instant després, els nostres peus trepitjaven el fons del mar. Però com puc explicar 
les sensacions que vam sentir? No hi ha paraules que puguin relatar aquelles meravelles!

El capità Nemo ens precedia i el seu company ens seguia a uns quants passos.  
En Conseil i jo caminàvem junts. La llum, que penetrava fins a trenta peus sota  
la superfície de l’oceà, em va sorprendre per la seva intensitat. Damunt meu, veia 
la tranquil·la superfície del mar. Caminàvem sobre una sorra fina, que no es 
movia com la de les platges.

Eren les deu del matí. Els raigs de sol queien oblics sobre la superfície 
de les ones, i la llum, en contacte amb l’aigua, es descomponia i infonia 
a les flors, les roques, les plantes i les conquilles els colors de l’arc iris. 
Era una meravella, una festa òptica, aquella combinació de diferents 
tons. Davant de tal espectacle, en Conseil va quedar, com jo, admirat. 
Escampats per terra, abundaven estrelles, eriçons, coralls blancs…  

Uau!  T’ho1
Pàg.
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imagines? 
Dimensió
LITERÀRIA

Vint mil llegües de viatge submarí 

peu: Unitat anglosaxona de longitud, equivalent a 30,48 centímetres.
oblic: Que no és perpendicular ni paral·lel.
infondre: Produir en el cos, en l’ànima, un efecte físic, afectiu, moral. 
conquilla: Closca calcària d’un mol·lusc. 

VOCABULARI
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Les anemones semblaven flors. Em feia realment pena triturar en passar les brillants 
conquilles de mol·luscos que sembraven el terra. 

Després, vam recórrer un prat d’algues i plantes, amb una vegetació exuberant. 
Aquella gespa era espessa i suau en trepitjar-la i podria haver competit amb la millor 
de les catifes teixides per la mà humana. Però, al mateix temps que la verdor s’estenia 
sota els nostres passos, no abandonava els nostres caps. Una infinitat de plantes marines 
s’encreuaven a la superfície de les aigües i creaven arcs. Veia flotar llargues franges de 
fulles i plantes en forma de palmeres o de ventall. Vaig observar que les plantes verdes es 
mantenien properes a la superfície del mar i que les vermelles ocupaven una profunditat 
mitjana i les fosques i negres poblaven els jardins de les capes més profundes.

Havíem arribat al bosc, sens dubte un dels més bonics de les propietats del capità 
Nemo. El considerava exclusivament seu. I, realment, qui hauria pogut disputar-li la 
possessió d’aquell lloc submarí?

El bosc era format per grans plantes arbòries, i, tan aviat com vam poder  
penetrar-hi, vaig quedar sorprès per la disposició de les 

seves branques, tan grans que semblaven arbres. Vaig 
observar que la vida vegetal desapareixia abans que 

l’animal. Cap a les quatre de la tarda, va acabar 
la meravellosa excursió. Un mur de roques 
superbes es va elevar davant nostre; formava 
una paret foradada per nombroses coves. Eren    

els fons de l’illa de Crespo. Era la terra. 

Jules Verne

anemone: Invertebrat marí que, pel seu as
pecte, sembla una planta.
exuberant: Molt abundant i en plenitud.
superba: Magnífica, d’una gran bellesa.

VOCABULARI
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La descripció d’un lloc 

Pàg.
11

Dimensió
EXPRESSIÓ  ESCRITA

La descripció és un tipus de text que explica —de manera detallada i orde

nada— com és un objecte, un animal, una persona, un paisatge, un ambient... 

Quan descrivim un lloc, hem de detallar, de manera ordenada, tots els elements que 

el formen perquè el receptor es pugui imaginar com és sense veure’l. 

Consells per descriure un lloc: 

 Observa atentament l’espai que vols descriure.

 Organitza la informació de la descripció de manera ordenada:

–  Pots començar per la informació més general i, a continuació, descriure detalls 

més concrets. 

–  O pots seguir un ordre que estableixis prèviament: d’esquerra a dreta, de dalt 

a baix, de l’exterior cap a l’interior… 

 Explica com és el lloc i els elements que el formen amb:

–  Adjectius: plantes aquàtiques, aigua verda.

–  Complements (de + SN, que + oració…): una passarel·la també de fusta, que 

cruixia en caminar; barquetes de rems minúscules, de colors vistosos.

  Utilitza paraules que facin referència a la situació i a l’espai: darrere, davant,  

a l’esquerra, en un dels extrems, al fons…

La casa de l’embarcador
La casa de fusta de l’embarcador era vella, envoltada de palmeres  
i buguenvíl·lies, uns arbustos de fulla petita atapeïts de flors roges  
i porpra que s’enfilaven per les parets. Darrere la casa de fusta i sobre  
un tou de plantes aquàtiques, una passarel·la també de fusta, que cruixia  
en caminar, conduïa a un toll d’aigua verda, rodejat de canyars espessos, 
que feia de mal decidir si creixien a la terra o a l’aigua. En un dels 
extrems, a continuació de la passarel·la, la construcció s’eixamplava en un 
embarcador molt petit, on hi havia amarrada una llanxa gran de passatgers 
i unes quantes barquetes de rems minúscules, de colors vistosos però amb 
la pintura força malmesa. 

Margarida Aritzeta

S’usen expressions 
que diuen com són 
les coses amb tota 
mena de detalls.

Hi ha paraules que 
ajuden a situar els 
elements del lloc que 
es descriu.

S’han d’utilitzar ex
pressions per orde
nar la descripció.
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Descripció del meu paisatge preferit 

Pàg.
15

Fixa’t que els paisatges que descriuen els dos personatges són ben diferents,  

així com les sensacions que percep cada un d’ells.

Consells per descriure oralment un paisatge: 

 Observa atentament el paisatge que vols descriure.

 Pren nota dels elements més destacats i de les seves característiques. 

  Indica quin tipus de paisatge és i en quin moment el descrius (no és el mateix 

descriure una muntanya a l’estiu, que a l’hivern quan ha nevat…). 

  Organitza la informació segons el criteri que decideixis seguir (del més general  

al més particular, de dalt a baix, de dreta a esquerra…).

  Aporta un punt de vista més sensorial: què se sent (sorolls i sensacions…), quines 

olors es poden identificar…

  Utilitza la primera persona, ja que aportaràs el teu punt de vista i transmetràs  

les teves emocions.

Dimensió
COMUNICACIÓ  ORAL

SEMPRE  M’AGRADA  PASSAR  UNA 

ESTONA  CONTEMPLANT  EL  MAR.  EM 

TRANQUIL·LITZA  EL  SOROLL  SUAU  DE  

LES  ONADES TRENCANT  I  SENTIR  COM  

LA  BRISA MARINA  M'ACARONA… 

ELS  DIES  DE  PLUJA  M’AGRADA 

ESCOLTAR  EL  SOROLL  QUE  LES  GOTES 

FAN  QUAN  VAN  CAIENT  LENTAMENT 

SOBRE  LES  FULLES  DEL  PLÀTAN

I  SENTIR  L’OLOR  DE  LA  TERRA MOLLA.  

ES  RESPIRA  NATURA! 

11
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La vida en diferents llocs del planeta  

Pàg.
17

Dimensió
COMPRENSIÓ  LECTORA

Una cova pot tardar milers d’anys a formar-se.  
La major part es troba en les roques de pedra calcària. 
Quan plou, el diòxid de carboni de l’aire converteix  
la pluja en un àcid dèbil que dissol la roca. Al llarg  
dels anys, l’àcid fa un forat que va creixent i creixent fins 
que es forma la cova. Poden tenir molts quilòmetres  
de llargada i de vegades contenen llacs i rierols.  
La temperatura de les coves gairebé no varia en tot l’any, i normalment no hi ha gens de 
llum. Molts dels animals que viuen en les coves han perdut el sentit de la vista, ja que no 
el necessiten en la foscor. En canvi, tenen molt desenvolupat el sentit del tacte, per poder 
reconèixer el terreny. Les ratapinyades, els insectes, els ocells, els amfibis i els peixos s’han 
adaptat a viure dins les coves, i hi ha moltes espècies d’animals que s’hi aixopluguen 
durant alguna part de l’any.

Christiane Gunzi 

Un aiguamoll és un terreny cobert d’aigua quieta o gairebé immòbil i envoltat de plantes. 
Tota mena d’animals i plantes fan dels aiguamolls la seva llar, incloent-

hi les tortugues mossegadores i els jacints d’aigua. No gaires classes 
d’arbres poden viure en terres amarades d’aigua, i aquests 

tenen arrels que surten de l’aigua per captar l’aire. Els únics 
arbres que poden viure en aigües salades són els mangles, que 
formen selves molt espesses al llarg de les tranquil·les costes 
tropicals, on la marea puja i baixa dues vegades al dia.

Entremig de les seves branques embrollades s’enfilen, salten  
i volen tot d’animals sorprenents. Els manglars són essencials per 

a la seva supervivència. Els mangles també són importants per a les 
persones, perquè gràcies a les seves arrels el mar no desfà la línia costanera.

Theresa Greenaway 

La vida a les coves

La vida als aiguamolls
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Els dies calorosos i les nits fredes del desert ofereixen un hàbitat molt inhòspit per a la flora 
i la fauna. Hi plou molt poc i, de vegades, no hi plou gens durant uns quants anys. Sovint 
sembla que a la sorra del desert no hi hagi vida. Però si mireu sota una pedra, o sota la 
superfície de la sorra, hi trobareu tota mena d’animals que s’amaguen de l’escalfor del sol. 
Insectes, rèptils, ocells i mamífers s’han adaptat a les condicions del desert. Moltes plantes 
i animals emmagatzemen aigua en els seus cossos per poder sobreviure. Algunes plantes 
floreixen i produeixen llavors només quan ha plogut. Les serps, els escorpins i d’altres 

animals del desert poden 
sobreviure sense menjar 
i sense aigua durant 
períodes de temps molt 
llargs. Durant el dia  
solen descansar per fugir 
de la calor i, fins i tot, n’hi 
ha que dormen durant els 
mesos més calorosos.

Barbara Taylor 

Des dels torrents freds i ràpids fins a les 
aigües tropicals, càlides i tranquil·les, els rius 
del món ens ofereixen una fauna molt rica. 
Les plantes arrelen al sòl humit i tou de la 
riba; els mamífers i els ocells hi construeixen 
caus per viure-hi. Sota l’aigua, hi habiten  
les larves de molts insectes, els quals, quan  
es fan adults, s’aparellen i troben l’aliment  
a la superfície. Aquests insectes voladors són l’aliment dels ocells i de les ratapinyades. 
Molts rius han estat contaminats amb materials químics verinosos i amb els productes 
residuals de fàbriques, granges i cases. 

Barbara Taylor 

La vida als deserts

La vida als rius
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Ortografia
La síl·laba 
Llegeix el que diu aquest noi sobre el 

paisatge que veu: 

Ara, llegeix la descripció marcant les síl·labes de cada paraula:

La muntanya està nevadíssima. La neu arriba fins al poble de la vall! 

Quin paisatge més bonic!

Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser: 

 Monosíl·labes, si només tenen una síl·laba: neu, vall…

 Bisíl·labes, si tenen dues síl·labes: es-tà, po-ble…

 Trisíl·labes, si tenen tres síl·labes: mun-ta-nya, pai-sat-ge…

 Polisíl·labes, si tenen més de tres síl·labes: ne-va-dís-si-ma…

La síl·laba tònica i les síl·labes àtones

Quan pronunciem les paraules que tenen dues o més síl·labes, sempre hi ha una síl

laba que sona més fort que la resta.

La síl·laba és el so o grup de sons que pronunciem en un sol cop de veu.

La síl·laba tònica és la síl·laba que pronunciem més fort. 

I la resta de síl·labes són les síl·labes àtones. 

MUN-TA-NYA NE-VA-DÍS-SI-MA ES-TÀ PO-BLE

LA  MUNTANYA  ESTÀ  NEVADÍSSIMA. 

LA  NEU  ARRIBA  FINS  AL  POBLE  DE  LA  

VALL!  QUIN  PAISATGE  MÉS  BONIC! 

14
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 Funcionam
ent de la llengua  UNITAT 1

Els diftongs i els hiats 
Hi ha paraules que tenen dues vocals seguides. Llegeix els mots següents i fixa’t com 

els pronuncies:

Hi ha dos tipus de diftongs:

  Decreixents: formats pels grups ai, ei, oi, ui; au, eu, iu, ou, uu.  

Exemples: ai-re, fei-na, co-foi, bui-da; llau-na, veu, riu-re, pou, duu.

  Creixents: formats pels grups gua, güe, güi, guo; qua, qüe, qüi, quo.  

Exemples: llen-gua, se-güent, pin-güí, pa-rai-guot; qua-tre, qües-ti-ó, a-qüí-fer, quo-ta.

Els dígrafs
A l’hora de separar correctament les síl·labes, hem de tenir en compte els dígrafs.

Alguns dígrafs se separen 

quan dividim una paraula 

en síl·labes o quan hem de 

partir una paraula al final 

de línia. (Això ho veuràs en 

la unitat 4)

Quan dues vocals seguides es pronuncien en una mateixa síl·laba, 

formen un diftong. 

Quan dues vocals seguides es pronuncien en síl·labes diferents, es produeix  

un hiat: ha-vi-a, ca-no-a, te-ni-en, grà-ci-es, te-a-tre, me-te-o-rit…

Els dígrafs són dues lletres que representen un sol so. 

ciutat museu país aeroport   

RR L·L LLQU GU NYSS TX

L’Anna fa una aquarel·la del Guim tocant la guitarra.



Lèxic
El diccionari  
Si volem saber el significat d’una paraula que no coneixem, l’hem 

de buscar en el diccionari. El diccionari també ens ajuda a saber com 

s’escriu exactament una paraula, a trobar un sinònim o un antònim…

Ara busquem la definició de la paraula cap en el diccionari: 

capbussar v. tr. i pron. Cabussar.

capçada 1. f Conjunt de les branques d’un

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 d’una

cosa, estar-ne tip.

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. 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 saliva.

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.
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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*, canyada, canyella,

canyís, canyó, escanyar.

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.

canyellera f Peça de roba o d’altre material

que serveix per protegir la canyella.

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. abaixar (o acotar) el cap.

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

car) el cap. Sortir de la pobresa, recobrar

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

dignitat. 10. anar cap baix. Estar trist,

capficat. 11. anar cap per avall. Anar una

cosa malament. 12. cap de turc. Persona

a qui es fa acusacions de les quals no és

responsable. 13. demanar el cap. Dema-

nar la mort d’algú. 14. fer un cap nou. Pe-

gar algú. 15. fer un cop de cap. Decidir-

se, prendre una resolució. 16. no tenir ni

cap ni peus o ni cap ni centener. Ser una

cosa un disbarat. 17. treure el cap. Co-

mençar, algú o alguna cosa, a sortir. 18. Ta-

lent, judici, seny. 19. ballar pel cap. Re-

cordar vagament. 20. no cabre al cap. No

poder comprendre una cosa. 21. passar

pel cap. Acudir-se a algú alguna cosa. 22.

treure del cap. Fer desistir algú d’alguna

cosa. 23. Individu considerat com a part

d’una col·lectivitat. 24. Fil primer que, car-

golat o trenat, forma el fil d’un cabdell, etc.

25. loc. prep. de cap a cap. D’un extrem a

l’altre, totalment. 26. loc. adv. cap per

amunt. En posició normal, no invertida. 27.

prep. En direcció 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*, cabus-

sar*, cabut, -uda, caparrada, caparru-

desa, caparrut, -uda, capatàs, capçada,

capçal, capçana, capçar, capcinada, ca-

pejar, capità*, capital*, capitell, capítol,

capitost, caporal, encaparrar, escap-

sar*, 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. ser c. Ser possible que s’esdevin-

gui. Demà és capaç de ploure.

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

32 Gb. 2. f Suficiència per fer alguna cosa.

Té c. per treure un 10. 3. f Nom de certes mag-

nituds elèctriques o tèrmiques.

SIN. 1. Cabuda. 2. Aptitud, competència.

capar v. tr. Castrar, esterilitzar.

caparrada 1. f Cop de cap. 2. f Sortida ines-

perada, acció de poc judici.

SIN. 2. Rampell.

caparró m Cap petit.

caparrudesa f Qualitat de caparrut.

caparrut, -uda adj. Tossut, obstinat.

SIN. Ceballut, -uda.

capatàs m El cap d’una colla de treballa-

dors.
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s
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u
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w

x

y

z

canya

Les paraules guia indiquen la primera i l’última paraula que inclou 

la doble pàgina del diccionari i ens ajuden a localitzar la paraula 

que cerquem. La paraula cap es troba entre canya i capità.  

Cada una de les paraules que es defi

neixen en un diccionari és una entra-

da. Cada entrada o paraula pot tenir 

més d’un significat. Cada un d’aquests 

significats és una accepció. Les ac

cepcions apareixen numerades.
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En el diccionari:

 Les paraules estan ordenades alfabèticament. 

  Els noms estan en singular, i els adjectius, en singular i masculí, amb la terminació 

del femení, si són variables.

  La forma dels verbs que apareix és l’infinitiu.

Tipus de diccionaris

Hi ha molts tipus de diccionaris segons la informació que recullen. Els diccionaris 

més usuals són aquests:

Saps que pots consultar aquests diccionaris tant en paper com en format 

digital a internet? Quin dels dos formats et resulta més fàcil d’utilitzar?
??

  Diccionari general. És el més utilitzat. Es fa servir per consultar el significat de 

les paraules. També s’hi defineix el significat de les expressions i les frases fetes 

que contenen la paraula de l’entrada.

  Diccionari de sinònims i antònims. Permet trobar paraules que sig

nifiquen el mateix (sinònim) o el contrari (antònim) d’un mot deter

minat. Aquest tipus de diccionari ens és útil per enriquir els textos, 

ja que, si fem servir sinònims, evitarem la repetició de paraules.

  Diccionari bilingüe. Mostra l’equivalència de paraules en dues llengües. El dic

cionari catalàanglès / anglèscatalà, per exemple, dona la paraula catalana que 

correspon a una d’anglesa i, també, al revés. 

  Diccionari enciclopèdic. També s’anomena enciclopèdia. Conté més dades 

que el diccionari general perquè aprofundeix en la informació més enllà del 

significat de la paraula. Així, per exemple, si busquem la paraula ciutat, a més 

de la definició, trobarem informació sobre ciutats concretes. També inclou com 

a entrada noms propis de personatges coneguts, de ciutats, d’accidents geo

gràfics, etc.



Gramàtica
La llengua oral i la llengua escrita   
Observa aquestes imatges i fixa’t que, en totes dues, les persones es comuniquen 

per mitjà de les paraules, és a dir, utilitzen el llenguatge verbal. 

El text i el paràgraf    
Observa les parts d’aquest fragment:  

El llenguatge verbal pot ser:

  Oral: si pronunciem o escoltem les paraules.

  Escrit: si escrivim o llegim les paraules.

El text és el conjunt ordenat de paràgrafs que parlen d’un mateix tema.

Un paràgraf és el conjunt de frases relacionades que desenvolupen un aspecte 

del text. Acaba en un punt i a part.

No calia pensar gaire. Davant seu tenia, sense cap mena de 
dubte, el malvat Pop dels Nou Tentacles.

No l’havia vist mai ningú, però tothom coneixia algú que a 
la vegada coneixia algú que l’havia vist de lluny.

Toni Villalobos

Ara sí que a en Serafí li hauria agradat fondre’s. Tots els 
animals marins coneixien la fama d’aquell monstre. S’explicava 
que molts vaixells que creuaven aquelles aigües eren enviats 
cap a les profunditats per la força dels seus tentacles.

Paràgraf

Text

VENS  A  

CLASSE?
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L’oració, el sintagma i la paraula 
Una paraula és un so o un grup de sons ordenats que tenen un significat determinat. 

Hi ha diversos tipus de paraules: noms, adjectius, pronoms, verbs, adverbis…

El punt  

Hi ha tres tipus de punt:

  El punt i seguit separa oracions relacionades  

entre si que formen part d’un mateix paràgraf.

  El punt i a part marca el final d’un paràgraf. Des

prés d’un punt i a part, el paràgraf següent ha de 

començar en una altra línia.

  El punt final indica el final d’un text.

L’agrupació de paraules ordenades entorn d’un mot 

principal forma un sintagma. 

El conjunt de paraules ordenades amb sentit és una 

oració. Les oracions han de tenir almenys un verb.

El punt (.) és un signe de puntuació que serveix per separar oracions i paràgrafs.

tots els animals marins 

coneixien la fama d’aquell monstre

Tots els animals marins coneixien 

la fama d’aquell monstre.

Recorda! Després 

d’un punt, sempre 

has d’escriure 

majúscula.

!!

fama monstre aquell els tots

animals marins de coneixien la 


