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1. Proposta didàctica

1.1. Curs al qual es dirigeix

– Tercer d’ ESO o primer curs del segon cicle.

– Es tracta d’un tema que es pot treballar a qualsevol curs de l’ ESO, des de primer en què

es tracta el tema de l’estructura de la paraula, passant per segon en què s’introdueixen les

relacions entre mots per la forma i el significat, fins a tercer i a quart en què es reforcen

els continguts de cursos anteriors. Al Batxillerat se seguirà treballant el tema, introduint

més terminologia lingüística i les activitats desenvoluparan més el pensament abstracte-

formal

1.2. Introducció

1.2.a. Què i per què és important

Aquesta unitat se centrarà en l’estudi dels aspectes semàntics : denotació, connotació, tabús,

eufemismes, monosèmia, polisèmia, homonímia, sinonímia, antonímia, hiperonímia,

hiponímia, camps semàntics, famílies lèxiques i lexicalitzacions.

Es tracta d’un tema important perquè ajudarà a compensar les mancances i la imprecisió

lèxiques que presenta l’alumnat d’aquesta edat. Amb aquesta feina es pretén augmentar la

seva competència comunicativa i facilitarà les seves relacions socials i la seva futura inserció

professional.

1.2.b. Tema transversal

En aquesta unitat didàctica es treballaran els temes transversals de l’educació moral i cívica i

de l’educació per a la salut. A partir del treball de tabús i eufemismes es reflexionarà sobre

l’ús que es fa i que s’hauria de fer d’aquells termes considerats malsonants i inadequats a

determinats contextos. Per altra banda, a partir del treball amb camps semàntics es

reflexionarà sobre la necessitat de fer un ús sa del temps d’oci, i adquirir o consolidar hàbits

d’higiene.

1.3. Objectius

Generals Didàctics

1. Comprendre discursos orals i escrits i 1. Distingir els conceptes de denotació i
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interpretar-los amb una actitud crítica,

reconeixent-ne les diferents finalitats i les

situacions de comunicació en què es

produeixen.

2. Comprendre i produir amb correcció

diversos tipus de missatges orals i escrits

aplicant-hi tècniques d'anàlisi i de síntesi.

3. Construir i expressar discursos orals i

escrits amb coherència, cohesió i correc-

ció, i amb adequació a les finalitats i situa-

cions comunicatives.

4. Llegir amb fluïdesa, comprensió i actitud

crítica, i valorar la lectura i l’escriptura

com a formes de comunicació que consti-

tueixen fonts d’enriquiment cultural i de

plaer personal.

5. Reflexionar sobre els elements formals i

els mecanismes de la llengua en els nivells

fonològic, ortogràfic, morfològic, morfo-

sintàctic, lexicosemàntic i textual, i valorar

les condicions de producció i recepció a fi

de desenvolupar la capacitat de regular les

pròpies produccions lingüístiques.

6. Utilitzar les llengües com a instruments

per a l’adquisició de nous aprenentatges,

per a la comprensió i l’anàlisi de la

realitat, per a la fixació i el desenvo-

lupament del pensament, i per a la

regulació de la pròpia activitat, fent ús de

maneig de la informació i de les tecno-

logies de la comunicació.

connotació.

2. Produir frases amb significat denotatiu i

connotatiu.

3. Distingir els conceptes de tabú i

eufemisme.

4. Evitar l’ús de paraules tabú a determinats

contextos.

5. Distingir els conceptes de monosèmia,

polisèmia i homonímia.

6. Contextualitzar paraules polisèmiques.

7. Substituir paraules polisèmiques per altres

de significat més precís.

8. Distingir els conceptes de sinonímia i

antonímia i fer-ne un ús precís.

9. Distingir hiperònims d’hipònims.

10. Distingir entre família lèxica i camp

semàntic.

11. Elaborar famílies lèxiques i camps

semàntics.

12. Produir frases o textos amb paraules que

pertanyen a una mateixa família lèxica o

camp semàntic.

13. Formar i utilitzar correctament les formes

de gènere i els col·lectius dels noms

      d’ animals.

14. Reconèixer i aplicar lexicalitzacions a

situacions adequades al context.

15. Adquirir i/o consolidar hàbits d’higiene

personal i d’ús adequat del temps d’oci.
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1.4. Criteris d’avaluació

– Distingir entre denotació i connotació.

– Produir frases denotatives i connotatives a partir d’un mateix concepte.

– Identificar els conceptes de tabú i eufemisme.

– Utilitzar tabús i els respectius eufemismes i viceversa.

– Distingir paraules monosèmiques, polisèmiques i homònimes.

– Produir frases o textos amb paraules polisèmiques aplicades a diferents contextos.

– Distingir entre sinonímia i antonímia.

– Usar amb adequació al context termes sinònims i antònims.

– Distingir hiperonímia d’hiponímia.

– Distingir entre família lèxica i camp semàntic.

– Produir frases o textos amb paraules que pertanyen a un mateix camp semàntic o a una

mateixa família lèxica.

– Conèixer i utilitzar correctament els femenins i col·lectius de noms d’animals.

– Identificar el significat de diferents lexicalitzacions i aplicar-les a situacions creïbles.

– Analitzar semànticament textos poètics.

1.5. Continguts

Conceptes Procediments Actituds

1. Denotació i connotació.
2. Tabú i eufemisme.
3. Monosèmia, polisèmia i

homonímia.
4. Sinonímia i antonímia.
5. Hiperonímia i hiponímia.
6. Famílies lèxiques i camps

semàntics.
7. Lexicalització.
a) Refranys.
b) Frases fetes.
c) Modismes.
d) Aforismes.
e) Màximes.
f) Proverbis
8. La formació del gènere i els

1. Audició i anàlisi d’un discurs
oral de codi restringit.

2. Reelaboració escrita del discurs
oral.

3. Realització d’un qüestionari
d’avaluació inicial.

4. Inducció dels conceptes de
denotació i connotació a partir
d’exemples de la vida
quotidiana.

5. Distinció de frases denotatives i
connotatives.

6. Relació entre determinats
conceptes i les seves
connotacions.

7. Elaboració de frases denotatives

1. Valoració de la precisió
semàntica en l’ús de la llengua.

2. Interès per adequar l’ús del
lèxic als diferents contextos
socials.

3. Participació en les activitats
orals.

4. Interès per conèixer el
funcionament de la llengua com
a sistema i consciència que
aquest coneixement pot ajudar a
millorar la pròpia expressió.

5. Interès, esforç i autoexigència
en l’elaboració de les
produccions pròpies.

6. Interès per incrementar el
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col·lectius en els noms
d’animals.

i connotatives a partir d’un
mateix concepte.

8. Recerca i contrast del significat
denotatiu de determinades
paraules i els seus possibles
significats connotatius.

9. Identificació dels conceptes de
tabú i eufemisme a partir de
situacions de la vida quotidiana.

10. Recerca d’eufemismes i els
seus respectius termes tabú i
viceversa.

11. Resolució de mots encreuats
sobre tabús i eufemismes.

12. Reflexió sobre l’ús inadequat
de paraules tabú a determinades
situacions.

13. Distinció de paraules
monosèmiques i polisèmiques i
elaboració de frases amb les
polisèmiques.

14. Distinció entre polisèmia i
homonímia a partir de frases.

15. Identificació de paraules
homònimes i del seu significat.

16. Contextualització dels diferents
significats d’una paraula
polisèmica.

17. Producció de frases amb una
paraula polisèmica aplicada a
diferents contextos.

18. Elaboració d’una sopa de lletres
amb els conceptes treballats.

19. Resolució d’una sopa de lletres
elaborada per un company/a.

20. Producció d’un text amb una
paraula polisèmica seguint un
model.

21. Substitució de verbs comodí per
d’altres amb significat més
precís.

22. Reescriptura d’un text
descriptiu substituint les
paraules marcades pels seus
sinònims i antònims.

23. Aparellament de paraules
sinònimes i antònimes.

24. Resolució d’un logogrif de
sinònims.

25. Identificació de l’hiperònim i
els seus hipònims corresponents
entre un llistat de frases.

26. Recerca de cohipònims i
l’hiperònim a partir d’un
hipònim.

27. Elaboració d’una família lèxica
a partir de prefixos i sufixos
donats.

28. Redacció de frases amb
paraules que pertanyen a una

bagatge lèxic.
7. Valoració positiva de

l’adquisició i/o consolidació
d’hàbits saludables i del bon ús
del temps d’oci.



Relacions semàntiques 3r ESO

6

mateixa família lèxica.
29. Elaboració de camps semàntics.
30. Identificació de paraules que

pertanyen al camp semàntic
d’alguns esports.

31. Formació dels femenins i dels
col·lectius de noms d’animals.

32. Classificació amb subcamps de
paraules d’un mateix camp
semàntic.

33. Producció d’un text narratiu-
dialogat que tracti els temes de
l’ús del temps d’oci i de la
higiene i posterior reflexió.

34. Definició dels conceptes de
refrany, màxima, proverbi, i
aforisme a partir de la
informació continguda en un
text.

35. Exposició oral i escrita del
significat de diferents
lexicalitzacions i aplicació de
l’ús a situacions creïbles.

36. Anàlisi semàntica completa de
textos poètics.

1.6. Metodologia

a) El treball comença amb la presentació de la unitat a l'alumnat: objectius, continguts,

criteris i instruments d’avaluació, tipus d’activitats i temporització. Es tracta d’una etapa

de negociació en què definim la relació d’ensenyament-aprenentatge per involucrar

l’alumnat en el procés que desenvoluparem. Així coneixeran el que s’espera d’ells i es

responsabilitzaran del propi aprenentatge. També potenciam la seva motivació per

aprendre.

b) Després es passarà a la fase de motivació inicial, en la qual es presentaran una sèrie

d’activitats que intenten atreure l’interès de l’alumnat per tal de començar millor la tasca.

c) En tercer lloc passarem a detectar els coneixements previs de l'alumnat, feina necessària

per al professorat per saber quin és el punt de partida real i actuar a partir dels resultats

obtinguts.

d) Finalment es duran a terme les activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, per a

les quals es partirà de situacions de comunicació que s’ajustin a realitats conegudes per

l’alumnat. A més, cal afegir que, a partir de la competència comunicativa inicial dels

estudiants, s’intentarà ampliar-la treballant les distintes competències amb activitats tant

de comprensió-expressió com de producció-reflexió.
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e) S’adjunta a l’Annex 15 una proposta de model de graella per avaluar el quadern de classe,

l’expressió oral i l’expressió escrita, que pot ser utilitzat al llarg del desenvolupament de

les sessions.

f) Recursos o materials: fotocòpies, vídeos i televisor, diccionaris, quadern de l’alumne,

pissarra,  llibre de text...
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1.7. Temporització d’activitats
Llengua catalana Llengua castellana

1a
 se

ss
ió

•  S'introdueixen els conceptes de denotació i connotació a partir de situacions de
la vida quotidiana (rosa i blau en la roba dels infants, colors utilitzats en
anuncis publicitaris, etc.) i de frases relacionades amb colors (Annex 2). A
partir d'aquí se'ls demana quins colors els suggereixen una sèrie de conceptes i
es posen en comú els resultats (exercici 2).

•  L’exercici 3 consisteix a treballar les connotacions que tenen una sèrie de
paraules.

•  A l’exercici 4 han de redactar una frase denotativa i una de connotativa a partir
de quatre paraules, i es contrastaran els resultats.

•  S'introdueixen els conceptes de tabú i eufemisme, relacionats amb temes de
tipus religiós, sexual, escatològic, malalties, mort o drogues.

•  A ca seva, han de cercar paraules que socialment es consideren malsonants
(tabús) i que són substituïdes per altres (eufemismes). Es poden introduir
alguns exemples (vell/tercera edat, boig/malalt mental, mort/difunt...).

•  Activitats de motivació i avaluació inicials.
La sessió s’inicia amb l’audició d’un discurs oral, extret d’un programa de televisió
o de ràdio, en què apareguin comodins, mots crossa, interrupcions..., és a dir,
característiques pròpies del codis lingüístics restringits.
•  Després de l’audició el professor/a farà una crítica del discurs i justificarà les

mancances com a conseqüència de la pobresa lèxica de l’emissor.
•  Posteriorment l'alumnat tornarà a  escoltar el discurs i, per parelles, reescriurà

el text intentant subsanar les deficiències observades.
•  Per acabar la sessió es realitzarà una prova escrita molt conceptual per tal

d’esbrinar el nivell de l’alumnat quant a aspectes semàntics (Annex 1).

2a
 se

ss
ió

•  Es fa una posada en comú dels tabús i eufemismes trobats i es completa amb
d'altres proporcionats pel professor/a.

•  Es reforça el concepte d'homonímia a partir de l'exercici 1’(Annex 4) i de
polisèmia (exercicis 2 i 3). A ca seva hauran de realitzar l'exercici 4 de precisió
lèxica.

•  En primer lloc els estudiants realitzaran una sèrie d’activitats per reforçar els
continguts ja introduïts i treballats a català: denotació, connotació, tabú i
eufemisme (Annex 3A).

•  Seguidament s’introduiran els conceptes de monosèmia, polisèmia i
homonímia a partir d’un esquema amb definicions i exemples. Després
treballaran aquests conceptes amb quatre activitats a classe i tres a casa
(Annex 3B).

3a
 se

ss
ió

•  Es controla i corregeix col·lectivament l'exercici 4 i es treballaran per nivells
de coneixements els conceptes de sinonímia i antonímia :

– Nivell 1: exercicis d’aparellar sinònims i antònims (Annex 6A).
– Nivell 2: pràctiques de sinònims (Annex 6B).
– Joc d’aparellar sinònims (Annex 6C).
•  S'introdueixen els conceptes d’hiperònim i hipònim relacionant-los amb el

treball de sinonímia a través dels exercicis que es començaran a classe i
s'acabaran a casa (Annex 6D,  exercicis 1, 2 i 3)

•  La sessió s’inicia amb l’intercanvi de les sopes de lletres comanades a la sessió
anterior amb un dels seus companys/es, que l’haurà de resoldre.

•  Després faran una sèrie d’activitats en què es reforcen els conceptes de
sinonímia, antonímia, hiperonímia i hiponímia, ja treballats a català (Annex
5A).

•  Finalment s’introduiran els conceptes de família lèxica i de camp semàntic, i
l'alumnat farà dues activitats sobre famílies lèxiques (Annex 5B).
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4a
 se

ss
ió

•  Es controlaran i corregiran col·lectivament els exercicis de la classe anterior a
fi de fixar tots els conceptes treballats.

(Reforç dels conceptes de famílies lèxiques i camps semàntics). El professor/a
presentarà dibuixos que reprodueixen imatges de 5 esports diferents (bàsquet,
gimnàstica, natació, futbol i handbol ). Han de completar els espais en blanc amb el
lèxic corresponent: Annex 8 (futbol), Annex 8 (bàsquet), Annex 8
(gimnàstica); Annex 8 (handbol), Annex 8 (natació). Per tal de
facilitar la tasca del professor, s’adjunta el solucionari. Se n’ha de fer la revisió
conjunta.
•  Es treballarà a partir de  l’Annex 9 la flexió de gènere aplicada  a noms

d’animals que tenen arrel diferent en masculí i femení.
•  Es proposa als alumnes que, segons les seves preferències,  elaborin  un camp

semàntic. Amb el vocabulari que hagin decidit treballar han de:
– Confeccionar un llistat el més complet possible.
– Dissenyar i fer un mural  que s’haurà de penjar a la classe.
– Han de redactar un text que contingui, com a mínim, deu paraules del camp

treballat.
•  L’alumnat d’incorporació tardana pot utilitzar material  elaborat pel Govern

Balear sobre lèxic ( verdures, fruites, terrissa…)
•  Aquest treball s’haurà de lliurar al professor  el dia de la prova específica.

•  Per una banda es fan una sèrie d’activitats referides a camps semàntics, alhora
que a una  es treballa la formació de gènere i de col·lectius (Annex 7, núm.
1, 2 i 6, a i b).

•  Per una altra banda s’introdueixen, a partir de la lectura d’un text, els
conceptes de refrany, màxima, proverbi, aforisme i frase feta. Després se'n
faran una sèrie d’activitats (Annex 7, núm. 3 i 4).

•  Finalment, se’ls comanaran dues tasques per fer a casa: la preparació d’una
exposició oral i la redacció d’un text narratiu i dialogat (Annex 7, núm. 5 i
6c).

5a
 se

ss
ió

•  A partir d’un poema de Pere Quart es reforçaran els conceptes estudiats
(Annex 11A).

•  Per tal de treballar modismes, refranys i frases fetes, se’ls en dóna un llistat
perquè els coneguin, en triïn dos per explicar oralment el seu significat i
contextualitzar-los.

•  Exposició oral i posada en comú (Annex 11B).

•  La sessió s’inicia amb l’exposició oral d’alguns/es alumnes sobre el significat i
l’aplicació concreta de les frases o expressions proposades a la sessió anterior.

•  Després es duu a terme una anàlisi semàntica completa del poema de M.
Benedetti Los Pitucos (Annex 10), en què es treballen tots els continguts
vists a les sessions anteriors tant de català com de castellà.

6a
 se

ss
ió

•  Prova específica d’avaluació.
Han de realitzar la prova escrita que s’adjunta a l’Annex 13  que té dues parts:
una d’anàlisi i una altra de creació.
•  Les exposicions orals que s’han realitzat a les sessions anteriors han permès

avaluar els estudiantsa nivell oral.

•  Prova específica d’avaluació.
Han de realitzar la prova escrita que s’adjunta a l’Annex 12, que consta de dues
parts: una d’anàlisi i una altra de creació.
•  Les exposicions orals que s’han realitzat han permès avaluar alguns/es

alumnes a nivell oral. La resta s’avalua a altres unitats didàctiques.

7a
 se

ss
ió

•  Sessió de  revisió.
Es farà la revisió de les proves escrites. Si els resultats s’ajusten als objectius, se’ls
passarà un qüestionari sobre la unitat didàctica (vegeu l’Annex 14). També es
faran unes reflexions finals sobre el tema transversal.
•  En el cas de no haver aconseguit els objectius mínims, es realitzaran les

activitats de reforç que es creguin oportunes.

•  Sessió de  revisió.
Es farà la revisió de les proves escrites. Si els resultats s’ajusten als objectius, se’ls
passarà un qüestionari sobre la unitat didàctica (vegeu l’Annex 14). També es
faran unes reflexions finals sobre el tema transversal.
•  En el cas de no haver aconseguit els objectius mínims, es realitzaran les

activitats de reforç que es creguin oportunes.
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2. Annexos
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2.1. Annex 1

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Qué significa la palabra LLUVIA? ¿Qué te sugiere?

2. Cita dos palabras TABÚ y sus respectivos EUFEMISMOS:

a) tabú ________________ eufemismo ________________

b) tabú ________________ eufemismo ________________

3.  La palabra LUNA ¿es polisémica o monosémica? Justifica tu respuesta.

4. ¿Qué relación se establece entre las siguientes parejas de palabras?:

a) HAYA (árbol) y HAYA (verbo haber) ________________________________________

b) HURTAR y ROBAR ________________________________________

c) GUAPO y FEO ________________________________________

d) FLOR y CLAVEL ________________________________________

5. Escribe la familia léxica de MAR:

6. Forma el campo semántico de CALZADO:

7. ¿Qué tipo de expresiones son los siguientes enunciados?:

a) Quien mal anda mal acaba. _______________________________________

b) No por mucho madrugar, amanece más temprano. ___________________________
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2.2. Annex 2

1. Distingeix entre les frases denotatives i connotatives:

– Enguany està de moda la roba blanca.

– Calla, que hi ha roba blanca!

– Els manifestants duien moltes banderes vermelles.

– El meu veïnat s'ha comprat un Citroën vermell.

– El nostre llibre de text té la coberta blava.

– Aquest és un camisa blava.

– Sempre escric amb retolador negre.

– Veig aquest assumpte molt negre.

2. Quins colors triaries per expressar...?

– PASSIÓ

– DOL

– FRED

– TRANQUIL·LITAT

– PURESA

– MEDIOCRITAT

– FEMINISME

3. Què et suggereixen els conceptes següents?

SOL GUERRA

ESTIU PLUJA

FAMÍLIA CAMPANES

LA MAR BESADA

BEN LADEN ESGLÉSIA

4. Escriu una frase denotativa i una de connotativa a partir d'aquestes paraules:

D
PRIMAVERA

C

D
PORC

C

D
GALLINA

C

D
PAPER

C
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2.3. Annex 3A

Actividades de refuerzo sobre los conceptos de denotación, connotación,

tabú y eufemismo

1. Busca el significado denotativo de las siguientes palabras:

MUERTE MADRE SERPIENTE DINERO

CRÍO INVIERNO VERANO

2. Indica qué significados connotativos tienen para ti las palabras del ejercicio anterior, y

compáralos con los de algunos/as de tus compañeros/as de clase.

3. Resuelve el crucigrama con las palabras tabú correspondientes a los siguientes

eufemismos:

a) De la tercera edad

b) De corto entendimiento

c) Dar a luz

d) Hacer pipí

e) Desequilibrado mental

f) Desempleo

 e

 a  c

 f

 b

 d

4. Escribe el eufemismo que normalmente se emplea para las siguientes palabras tabú:

a) PREÑADA __________________________________________________

b) CRIADA __________________________________________________

c) SUEGRO __________________________________________________

d) GARGAJO __________________________________________________

e) MUERTE __________________________________________________
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2.4. Annex 3B

Actividades para la introducción de los conceptos de monosemia, polisemia

y homonimia

Palabras monosémicas: tienen un solo significado: microscopio.

Palabras polisémicas: tienen varios significados que guardan alguna relación

entre sí: banco (asiento, entidad financiera y conjunto de peces: todos indican

un colectivo).

Palabras homónimas: tienen varios significados que no guardan ninguna

relación entre sí:

– Homónimas homógrafas: se escriben igual: gato (animal) / gato

(herramienta de coche)

– Homónimas homófonas: suenan igual, pero se escriben de forma distinta:

vaca (animal) / baca (accesorio de coche).

1. Indica qué palabras de la siguiente lista son monosémicas y qué palabras son polisémicas.
Con cada una de las palabras polisémicas escribe tres frases de manera que cada vez
tengan un significado diferente:

PIE RED PLAZA AULA
COPA CUARTO BOLÍGRAFO

2. Diferencia polisemia y homonimia a partir de las siguientes frases, y justifícalo:

a) El hecho es que te echo de menos.

b) Coloca el pie justo al lado del pie de la mesa.

c) Vino cargado de vino.

d) Acuérdate de llevarte el pico y la pala cuando subas al pico de la montaña.

3. Consulta en el diccionario los distintos significados de la palabra MALDITO/A y explica
qué significado presenta en cada una de las siguientes frases:

a) Tiene la maldita costumbre de morderse las uñas en público.

b) Vive en aquella maldita casa, que se cae a trozos.

c) Es un hombre maldito, sólo piensa en perjudicar a los demás.

d) Por mucho que le pregunte, no sabe ni una maldita respuesta.
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4. Escribe una frase en la que utilices la palabra LLAVE para cada una de las siguientes situaciones:

a) Estás en una clase de judo.

b) No puedes entrar en tu casa.

c) Debes desmontar un grifo de tu casa.

d) Debes hacer un esquema para la clase de lengua castellana.

5. Para la siguiente sesión debes elaborar una sopa de letras en la que se encuentren escondidas:

– una palabra MONOSÉMICA.

– una palabra POLISÉMICA.

– un TABÚ.

– un EUFEMISMO.

– una palabra HOMÓNIMA HOMÓFONA.

– una palabra HOMÓNIMA HOMÓGRAFA.

– una palabra con clara CONNOTACIÓN POSITIVA.

– una palabra con clara CONNOTACIÓN NEGATIVA.

6. Fíjate en la polisemia de la palabra NUBE en el siguiente texto e indica qué significado

tiene en cada caso:

Llovía a cántaros porque las nubes iban muy cargadas. A pesar de todo salí
a pasear, miré los escaparates de las tiendas y los precios estaban por las
nubes. En aquel momento una nube de manifestantes interrumpió el tráfico y
eso mi hizo recordar mis años de estudiante. Me crucé con mi hermana y no
la reconocí porque estaba en las nubes.

7. Ahora crea tú un texto, siguiendo el modelo anterior y ayudándote del diccionario, a

partir de la palabra MANO. Debes entregarlo en la próxima sesión.
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2.5. Annex 4

Hi ha paraules que tenen la mateixa forma però significat diferent: són PARAULES

HOMÒNIMES. Exemple: Dins cap cap cap això.

HOMONÍMIA

1. Indica les paraules homònimes que apareixen als enunciats següents, explica el significat

que té en cada cas i fes-ne l’anàlisi morfològica:

a) Déu me deu deu euros.

b) Seu que he d’anar a la seu a cercar el seu cosí.

c) Bótes molt perquè duus botes noves.

d) Dóna aquesta móra a la dona mora.

e) Sempre véns al mercat perquè vens collarets d’artesania.

2. Aquí hi ha un llistat de paraules polisèmiques. Escriu al costat una frase  que mostri el seu

significat segons el context. Si cal, consulta el diccionari.

COPA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________

BANC. 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________

ANTENA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________

LA CLAU 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________

ALA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________

FULLA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________

ILLA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________

PIC 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________

BOCA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________

CAP 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________

PA 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
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3. Hi ha verbs polisèmics que tenen diferents significats segons el context. Un cas, en el

llenguatge col·loquial, és el verb fotre, que pot ser substituït a les frases següents per una

altra forma de significat equivalent:

a) M'han fotut la cartera.

b) Està ben fotut.

c) Li agrada fotre els altres.

d) Fotre! Una altra vegada!

e) No en fot ni brot.

f) Ha fotut el camp.

g) Han fotut la festa.

h) Ha quedat ben fotut.

i) Li va fotre una pallissa.

j) Li ha fotut una bona renyada.

4. Substitueix el verb dir per un dels següents que sigui adequat al context:

 afirmar, explicar, contar, comunicar, recriminar, publicar, dictaminar, retreure

a) - El jutge va dir a l’advocat defensor que la seva pregunta havia estat ofensiva.

b) - Vine, et diré què farem demà a la festa.

c) - Li va dir que per què no havia arribat a temps.

d) - El tribunal ja ha dit la seva sentència.

e) - Na Margalida diu que és la millor alumna de la classe.

f) - El ministre va dir que la benzina pujarà cinquanta cèntims el litre.

g) - Em va dir quin era el problema que la preocupava.

h) - El diari diu el programa de les festes.
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2.6. Annex 5A

Actividades de refuerzo sobre los conceptos de sinonimia, antonimia,

hiperonimia e hiponimia

En Tudanca, pueblo apenas de cuarenta casas, vivíamos solos, rodeados de pobres
campesinos, visitados al atardecer por el cura y el maestro  -Escolástico -, un hombre

envejecido, delgado, gracioso, inteligente. La casona –piedras y madera- era hermosa.

Buena biblioteca, sillones fraileros, chimenea de campana para el frío, agudo y prolongado
de allí, en el norte. La casona daba al jardín, un pequeño vergel de flores y frutales. Aunque

era primavera se agradecía el sol de la mañana, salido de los montes después de un duro

cuerpo a cuerpo con la neblina. Elegí aquel lugar para mi trabajo. En él me sentaba yo a

leer o escribir, mientras Carlota, una linda muchacha campesina empleada en la casona,

me rondaba de cerca, echándome miradas a hurtadillas, desde los árboles del huerto. Era
tímida y asustadiza mas, a pesar de eso, muchos amaneceres se entretenía en

dispararme garbanzos –tiernas balas- sobre la cama, a través de una grieta del techo de mi

alcoba. Luego, durante el día, Carlota era una corza escurridiza ante todo intento de caza.

[Rafael Alberti: La arboleda perdida]

1. Reescribe el texto sustituyendo las palabras subrayadas por un sinónimo que no altere el

sentido de la descripción.

2. Reescribe de nuevo el texto sustituyendo las palabras en negrita por un antónimo que

cambie completamente el sentido de la descripción.

3. De la siguiente lista de palabras distingue el hiperónimo y los hipónimos

correspondientes:

Rosa Flor Mimosa
Lirio Violeta Jazmín

Clavel Caléndula Azucena

4. Escribe el hiperónimo de:

TENIS FÚTBOL NATACIÓN ATLETISMO
PARAPENTE GOLF ESQUÍ BALONCESTO

5. Escribe dos cohipónimos y el hiperónimo de:

cohipónimo cohipónimo cohipónimo
COCHE __________________ __________________ __________________
GATO __________________ __________________ __________________
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2.7. Annex 5B

Actividades para la introducción de los conceptos de familia léxica y campo

semántico

Familia léxica: conjunto de palabras que tienen en común el mismo lexema:

beber, bebedor, embeber, bebida...

Campo semántico: conjunto de palabras que tienen en común el referirse a un

segmento concreto de la realidad: CAMPO SEMÁNTICO DE ÁRBOLES: olmo,

roble, manzano, alcornoque, pino...

1. Forma palabras pertenecientes a la familia léxica de CUERDA (observa que se trata

de una palabra que sufre variaciones en su lexema) a partir de los prefijos y sufijos

que se te proponen:

PREFIJOS LEXEMA SUFIJOS

A-
DES-
EN-

_ CORD _ _ _ _
CORD _ _ _

_ _ CORD _ _
CORD _ _ _
CORD _ _ _

_ _ _ CORD _ _
CORD _ _

CORD _ _ _ _ _ _
_ _  CORD _ _ _ _
_ _  CORD _ _ _ _
CORD _ _ _ _ _
CORD _ _ _ _ _

CORD _ _ _ _ _ _ _

-ADO
-AJE
-EL

-ELAR
-ELERÍA
-ELERO
-ERÍA
-AR

-ONAR
-ÓN

-ONCILLO

2.

“HE IDO A LA ZAPATERÍA A COMPRARME UNAS ZAPATILLAS Y EL ZAPATERO

ME HA DICHO QUE MI NÚMERO SE HABÍA ACABADO”.

Siguiendo el modelo anterior invéntate cuatro frases en las que en cada una de ellas aparezcan

tres palabras pertenecientes a la misma familia léxica.
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2.8. Annex 6A

Pràctiques de sinònims

Nivell 1

1. Completa les lletres que hi falten perquè et surti una paraula que correspongui al dibuix i

sigui sinònima de la que està escrita.

[Ramon Bassa et al.: Lexijocs. El lèxic a l’escola]
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2.9. Annex 6B

Nivell 2

1. Hi ha conceptes que tenen un nom diferent segons els llocs. Vet aquí dues columnes amb

paraules que tenen la seva correspondència i les has de relacionar:

1. gos a. granera
2. creïlla b. poal
3. xai c. guardapits
4. gat d. al·lot
5. buscar e. ca
6. escombra f. mirall
7. alcalde g. patata
8. aixeta h. be, me
9. noi i. moix
10. amanida j. cercar
11. galleda k. batle
12. espill l. grifó
13. eixir m. ensalada
14. mitges n. sortir
15. xic o. llombrígol
16. meló d’Alger p. arena
17. armilla q. calces
18. melic r. síndria
19. petons s. bragues
20. sorra t. besades

Les paraules que tenen el mateix significat s’anomenen paraules sinònimes. De vegades els

sinònims d’un mot no serveixen per a tots els contextos.

2. Cerca un sinònim dels verbs següents  i contextualitza’l dins una frase:

CAMINAR:_________________________________________________

AFIRMAR: _________________________________________________

AGAFAR:  __________________________________________________

ROMPRE:  __________________________________________________

DONAR:  ___________________________________________________

FORÇAR:  __________________________________________________
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3. Resoleu el logogrif i obtindreu els sinònims de les paraules escrites a continuació.

[Ramon Bassa et al:. Lexijocs. El lèxic a l’escola]
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2.10. Annex 6C

Pràctiques de sinònims

1. Joc d’aparellar sinònims:

Es prepara una espècie de baralla de cartes utilitzant dibuixos o retalls de revistes

d’objectes o accions. Per cada dibuix es posen dues cartes amb dos noms sinònims

corresponents a cada figura. S’ha de procurar que hi hagi de 30 a 40 cartes. Es pot jugar en

grups de 4 o 5. Es reparteixen totes les cartes. L’objectiu del joc és reunir els dos sinònims

amb la seva il·lustració corresponent. Per tant cada jugador, per torn, escollirà a l’atzar una

carta del seu company fins a agrupar les tres que es corresponguin. Cada vegada que junti els

dos sinònims amb la carta corresponent els posarà damunt la taula i comentaran si ho ha fet

correctament. Així, els jugadors s’aniran demanant i donant cartes fins que un d’ells se'n

quedi sense.

[Ramon Bassa et al.: Lexijocs. El lèxic a l’escola]
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2.11. Annex 6D

1. Assenyala aquella paraula que no correspongui a la sèrie i cerca un concepte que defineixi

el conjunt:

Exemple: mà, peu, cama, dit, llit, ungla

Paraula discordant: llit; Característica comuna: parts del cos

a) lletuga, col, enciam, tomàtiga, cogombre, plàtan.

b) torre, castell, església, menjador, cabana, escola.

c) primavera, tardor, sol, estiu, hivern.

d) cussa, rossinyol, porc, elefant, moixa.

2. Destria l’hiperònim i els hipònims de cada sèrie:

a) sofà, butaca, canterano, moble, banc, calaixera.

b) gerra, recipient, poal, cantimplora, tassa, tassó.

c) agost, novembre, maig, mes, octubre, desembre.

d) brusca, pluja, xàfec, plovisqueig, aiguat.

e) brisa, huracà, llevant, cicló, vent, embat.

f) peix, bacallà, anxova, llenguado, lluç, llobarro.

3. Destria els hiperònims dels hipònims i agrupa'ls:

taronja dàlia perdiu raïm lliri

falcó cirera flor taxi àliga

tramvia gerani ocell clavell carro

cotxe vehicle albercoc cadernera fruita
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2.12. Annex 7

1. Escribe un mínimo de diez palabras que pertenezcan a cada uno de los siguientes

campos semánticos:

– VERDURAS
– UTENSILIOS DE COCINA
– PARQUE DE ATRACCIONES
– BEBÉ

2. Fíjate en el campo semántico de ANIMALES MACHOS y elabora el campo

semántico con sus respectivas hembras, así como forma el colectivo de los nombres

subrayados:

toro pato carnero cerdo gallo macho cabrío
perro caballo asno tiburón macho gorrión macho

3. Lee atentamente el siguiente texto, extraído de la revista Mujer de Hoy, donde se explica

la importancia de las frases breves que encierran una idea concentrada, y contesta a las

siguientes preguntas:

ESCRIBIR CON LAS PALABRAS CONTADAS
Con pocas palabras pueden decirse multitud de cosas y con muchas palabras, a veces, no se dice

absolutamente nada. Esta idea es doblemente cierta en literatura, donde existen géneros dedicados

específicamente a la expresión sintética del pensamiento.

El pensamiento condensado hace que nos apoderemos de una frase y que la retengamos en la

memoria. Desde el célebre y certero “partir es morir un poco” hasta “el corazón tiene razones que la

razón no conoce”, nuestra cultura transita por una serie de máximas que expresan tanto la sabiduría

de un pueblo como el pensamiento de los filósofos.

Hay también formas específicas para la idea concentrada. La más conocida es el refrán, ese dicho

popular y anónimo tan abundante en nuestra lengua. También está la máxima, que sintetiza una

norma de conducta, o el proverbio, similar al refrán, posiblemente de origen culto, que desarrolló,

entre otros, el poeta Antonio Machado.

En fin, que la brevedad es muy apropiada para la escritura. Es certeza y sabiduría, es la capacidad

de decir lo más con lo menos, es el dardo que se clava en el corazón.

¿QUÉ ES UN AFORISMO?
Es una fórmula concisa y breve que sintetiza un pensamiento sin fin moralizador. El tema, aunque

suele acercarse al razonamiento filosófico, puede ser muy variado; muchos de ellos encierran

pensamientos estéticos, biografías, temas literarios, autocríticas, etc. Se trata de la sabiduría en

pequeñas píldoras, de la frase que ayuda a pensar, de la imaginación en una semilla. Como muestra

de todo esto, nada mejor que recordar un célebre aforismo de Teresa de Ávila: “La imaginación es la

loca de la casa”.
[Mujer de Hoy, nº 162, mayo de 2002]
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a) ¿Qué es un REFRÁN?

b) ¿Qué es una MÁXIMA?

c) ¿Qué es un PROVERBIO?

d) ¿Qué es un AFORISMO?

4. Ahora recuerda cinco refranes que conozcas y explica su significado por escrito.

5. Para la próxima sesión prepara una exposición oral en la que debes explicar a tus

compañeros/as el significado de uno de los siguientes refranes, máximas, proverbios,

aforismos o locuciones. Después tienes que inventarte una situación en la que el uso

de la frase breve sea adecuado:

a) AL AGRADECIDO, MÁS DE LO PEDIDO.

b) LA IMAGINACIÓN ES LA LOCA DE LA CASA.

c) A LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA.

d) GENIO Y FIGURA, HASTA LA SEPULTURA.

e) VINO POR LANA Y SALIÓ TRASQUILADO.

f) ENTRAR AL TRAPO.

g) TOMAR EL TORO POR LOS CUERNOS.

h) LA VIDA ES LA VIDA, NO UN ENSAYO GENERAL.

i) SI LLORAS PORQUE HAS PERDIDO EL SOL, LAS LÁGRIMAS NO TE

DEJARÁN VER LAS ESTRELLAS.

j) SI DAS UN PESCADO A UN HOMBRE COMERÁ UN DÍA, SI LE ENSEÑAS

A PESCAR COMERÁ TODA LA VIDA.
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6. Observa los siguientes campos semánticos:

Tiempo de ocio

piscina  -  mercadillo  -  ajedrez  -  esquí  -  verbena  -  parchís  -  fútbol  -  cartas  -
Trivial Pursuit  -  parque de atracciones  -  equitación  -  zarzuela  -  dominó  -
playa  -  cine  -  carnaval  -  esgrima  -  paseo  -  ballet  -  billar  -  atletismo  -  jugar
a la consola  -  tenis  -  ópera  -  festival  -  balneario  -  balonmano  -  danza  -
excursión  -  damas  -  recital  -  oca  -  alpinismo  -  mirar la televisión  -  circo  -
waterpolo  -  teatro  -  baloncesto  -  escuchar música  -  revista  -  marionetas  -
lectura  -  concierto

a) Clasifica las palabras según estén relacionadas con:

– el ocio:

– los juegos:

– los deportes:

– las diversiones:

– los espectáculos:

La higiene

ducharse  -  jabón  -  pinzas  -  gel  -  peine  -  pasta de dientes  -  afeitarse  -

espuma de afeitar  -  desodorante  -  agua de colonia  -  maquinilla de afeitar  -

hilo dental  -  lavarse los dientes  -  crema suavizante  -  lima  -  polvos de talco  -

piedra pómez  -  tónico  -  bañarse  -  cepillo de dientes  -  loción de afeitar  -  sales

de baño  -  peinarse  -  toalla  -  depilarse  -  cepillo  -  tijeras  -  champú  -  leche

limpiadora  -  flúor  -  lavarse -  esponja  -  brocha

b) Clasifica las palabras según estén relacionadas con:

– acciones:

– productos:

– instrumentos:

c) Finalmente redacta un texto en el que se combinen la narración y el diálogo entre

cuatro amigos/as. Los temas deben ser uso del tiempo libre e higiene, utilizando el

mayor número posible de palabras que aparecen en los campos semánticos del

ejercicio. La extensión aproximada será de la cara de un folio y debes entregarlo en la

próxima sesión.



Relacions semàntiques 3r ESO

28

2.13. Annex 8 (futbol)
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2.14. Annex 8 (bàsquet)
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2.15. Annex 8 (gimnàstica)
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2.16. Annex 8 (handbol)
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2.17. Annex 8 (natació)
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2.18. Annex 9

Pràctiques de gènere

1. Aparella els animals següents:

Somera

Boc

Truja

Egua

Xoc

Cavall

Vaca

Ase

Cabra

Porc

Bou

Ovella

Masculí Femení

2. Relaciona els animals amb el lloc on viuen amb una fletxa i relaciona els que estan negreta

amb el seu col·lectiu:

guarda, ramat

eixam

esbart

Vaca
Xot, be, me, corder, xai
Ase

Abelles
Cavall

Ca

Colom
Ànec o ànnera
Gallina

Conill

Porc

Casa d’abelles, casera, rusc

Soll, assoll, cort

Estable

Caseta

Vaqueria

Colomer

Galliner

Quadra
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2.19. Annex 10

Los Pitucos

Hijo mío
Recuérdalo
son éstos los pitucos
tienen un aire
verdad
que es un desaire
tienen la marca
verdad
de su comarca
mira
son los pitucos
nacen junto a la rambla
respiran el salitre
le hacen guiños al sol
se rascan el ombligo
duermen siestas feroces
besan con labios blandos
y en la rambla se mueren
y van al paraíso
y claro
el paraíso
es también una rambla
fíjate bien
son ellos
los pitucos
casi una raza aparte
son nietos de estancieros
primos de senadores
sobrinos de sobrinos
de heroicos industriales
son ágiles
imberbes
deportistas
cornudos
mira cómo te miran
bajo sus lentes negros
pero no te preocupes
en el fondo
son buenos
aman los dividendos
escuchan a Stravisnsky
se bañan diariamente
con jabón perfumado
y a la hora del crepúsculo

bajan todos al Centro
hijo mío
prométeme
nunca intentes hacerles
zancadillas
los pitucos son tenues
los pitucos son blandos
una bocina
un grito
a veces una huelga
les arruinan el alma
en ocasiones
raras ocasiones
se hacen los malos
dicen palabrotas
pero después se mueren
de vergüenza
y allá en su diario íntimo
se azotan con metáforas
hijo mío
recuérdalo
son éstos los pitucos
tienen un pelo
verdad
que es terciopelo
una cadencia
verdad
que es decadencia
tú déjalos pasar
son de otra raza
admíralos
toléralos
aplaúdelos
escúpelos
tírales caramelos
cualquier cosa
después
cuando seas grande
grande
y tengas un hijo
lo tomas de la mano
lo traes aquí a la rambla
y sin darle importancia
le dices
hijo mío
son éstos los pitucos.

[Mario Benedetti: Poemas de Hoyporhoy]
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1. ¿Qué significado denotativo tiene la palabra pituco? ¿Qué sinónimo se utiliza

actualmente? ¿Qué connotaciones te sugiere la palabra?

2. ¿Qué connotaciones tienen las palabras siguientes?:

imberbe ____________________________________________

sol ____________________________________________

deportista ____________________________________________

diario íntimo ____________________________________________

3. Clasifica las siguientes palabras en monosémicas y polisémicas:

SOBRINO.- AIRE.- GRITO.- COMARCA.- HIJO.- GUIÑO.

MONOSÉMICAS POLISÉMICAS

4. Con las palabras polisémicas invéntate dos frases. En cada una de las frases el

significado de la palabra polisémica debe ser distinto.

5. En el poema aparece la expresión  “dicen palabrotas”. Cita tres palabrotas y sus

respectivos eufemismos.

6. ¿Qué relación se establece entre las palabras  son (sonido) y son (verbo ser)?.
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7. Reescribe las siguientes estrofas cambiando las palabras que aparecen por

sinónimos:

[...] son ágiles
imberbes
deportistas
cornudos
[...]
los pitucos son tenues
los pitucos son blandos
una bocina
un grito
a veces una huelga
les arruina el alma
[...]

8. ¿Pertenecen a la misma familia léxica las parejas de palabras pelo-terciopelo,

marca-comarca, aire-desaire y cadencia-decadencia? En caso de que alguna

respuesta sea afirmativa, continúa la serie.

9. Explica el significado de las siguientes expresiones que aparecen en el poema:

Se bañan diariamente   con

jabón perfumado

Se rascan el ombligo Nunca intentes hacerles

zancadillas

10. En el poema hay un campo semántico, señálalo y contínualo.

11. Escribe los antónimos de: SOL, DUERMEN, VERDAD, PARAÍSO,

CREPÚSCULO, CENTRO.
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2.20. Annex 11A

1. Llegeix el fragment d’aquest poema escrit per  Pere Quart i llavors respon les preguntes:

NOIS I NOIES, POETES I PINTORS
Nois, i noies de sis a catorze anys!
Sóc vell, però amic vostre. Som companys

perquè amb paraules i també amb la imatge
ens mostreu coses vives del paisatge

o mortes com les fulles de tardor
o les cendres d’un foc, sense escalfor,

Heu vist prades i núvols i masies,
veieu postes i albades, nits i dies.

Si heu vist el sol no l’heu pogut mirar
quan brilla sense noses, de tan clar

Veieu la lluna, la que creix i minva
   i vola cel amunt o bé s’hi estimba

Heu vist la neu, a voltes de molt gruix,
el gebre, el glaç, la pedra, el calabruix,

tot aigua espessa i blanca, enfredorida,
   que agafeu amb les mans, sembla mentida!

I hortes i camps de blat, marjals i rius
i rierols que riuen de tan vius

Estanys, pantans i basses d’aigua fosca
i fontinyols amb molsa i pedra tosca

I panotxes, arades i pallers,
conills engabiats i galliners.

2. Escriu tres sinònims de les paraules següents que surten al poema: nois, companys, veieu,
noses.

3. Escriu els antònims contextualitzats de les següents paraules del text:

vell, amunt, espessa, blanca, enfredorida, mentida, fosca, engabiats, mortes.
4. Quina relació hi ha entre les parelles de paraules següents: nits i dies, postes i albades,

creix i minva.
5. Tria l’hiperònim de: neu, febre, glaç, pedra, calabruix.
6. Escriu cinc modismes que es construesquin a partir del mot mans.
7. Cerca expressions, modismes i frases fetes relacionades amb conill i galliner. A propòsit

de galliners i de gallines… quin és el significat denotatiu i quin és el connotatiu?. Posa’n
un exemple de cada.
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2.21. Annex 11B

Llistat de refranys, modismes, expressions i frases fetes

1. Tria’n dues, explica’n el significat i en quin context s’empren

•  A cavall regalat, no li miris es pèl.

•  A gall que fa renou, li torcen es coll.

•  A on hi ha galls, no canten gallines.

•  Alaba’t ruc, que a vendre et duc.

•  Amor d’ase, coça i mossegada.

•  Ase magre, tot són mosques.

•  Aucell vell, mal d’enganar.

•  Ovella que bela, perd es bocí.

•  A boca tancada, no hi entren mosques.

•  Bram d’ase no arriba al cel.

•  Veure l’orella al llop.

•  Val més el farciment que el gall.

•  Un altre gall cantaria.

•  Tallar el bacallà.

•  Cria corbs i et trauran els ulls.

•  Semblar un enze.

•  D’estiu, tota cuca viu.

•  De senyor i de porc, n’han de venir de

raça.

•  Esvalotar el galliner.

•  Abaixar la cresta.

•  Dos galls a un galliner, no canten bé.

•  Gat escaldat, aigua tèbia tem.

•  Es peix gros se menja es petit.

•  Es tords volen baixos.

•  Ca sadoll (o ple) no caça.

•  Qui vol peix, que es banyi es cul.

•  Fa oi en el Rei Porc.

•  Massa gàbia per tan poc ocell.

•  Fins i tot els galls li ponen.

•  Moltes mosques maten un ase.

•  Mort es ca, morta sa ràbia.

•  Més caparrut que un ase.

•  Quan ses gallines treguin dents…

•  M’ha fuit es conill.

•  No haver-hi ni una mosca.

•  Més brut que un  assoll.

•  Més caparrut que un ase.

•  Quan ses gallines treguin dents…

•  M’ha fuit es conill.

•  No haver-hi ni una mosca

•  Fer galls.

•  Qui fa tres, ase és.

•  Partida de cavall i arribada d’ase.

•  Qualque cosa hi ha quan els cans

lladren.

•  Un ocell sense ales és bo de matar.

•  Dir es nom des porc.

•  Dormir com un peix.

•  És un gallet de brega.
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2.22. Annex 12

Prova específica d’avaluació

1. Lee atentamente el siguiente texto y después contesta las preguntas:

Soy un bicho

Señoras, señores. Soy un bicho. Como lo oyen. Así nos denominan, en el argot

inmobiliario, los propietarios de las fincas ruinosas a los que vivimos o tenemos un

negocio en ellas. ¿Cómo se deshace uno de estos propietarios de sus bichos?

Declarándose en ruina económica y rescindiendo el contrato; ése es su insecticida.

Así nos echan sin ningún tipo de indemnización o, con mucha suerte, con una

irrisoria.

La mayoría de estas fincas están en Ciutat Vella y en el Raval; ese distrito

barcelonés que hay tanto interés en limpiar, y me atrevo a pensar que con cierta

complicidad del Ayuntamiento.

 José María Pascual Benach. Barcelona

[El País, 24 de maig de 2002]

a) ¿Cómo definirías denotativamente la palabra bicho? ¿Qué connotaciones puede tener?

b) ¿Qué significado tiene en el texto la palabra limpiar?

c) La palabra negocio ¿es monosémica o polisémica? En caso que sea polisémica escribe tres

frases en las que presente significados distintos.

d) ¿Qué relación se establece entre las palabras como (verbo comer) y como (adverbio); y

tanto (sustantivo sinónimo de gol) y tanto (adverbio o adjetivo)? Escribe una frase con

cada una de ellas.

e)  Sustituye las palabras subrayadas por un sinónimo.

f) Sustituye las palabras en negrita por un antónimo.

g) ¿Qué relación se establece entre las palabras ruinosas y ruina? Continúa la serie.

h) Forma el campo semántico de NEGOCIO.

i) Utilizando las palabras del campo semántico de NEGOCIO, redacta una descripción de

una calle céntrica de tu ciudad.
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2.23. Annex 13

Prova específica d’avaluació
1. Llegeix el text següent i llavors contesta les preguntes:

“La cambra que ocupava Jeroni era la millor de la casa. La gran  finestra rectangular

havia estat convertida, probablement en temps de Pere Grau, en balcó. Orientada a sud-oest

rebia una llum constant i daurada. No era encara ni de molt la luxosa cambra que ell

confeccionà després, quan va fer treure de passada el marc que la dividia en sala i alcova.

L’alcova era fosca, tancada per unes cortines d’indiana i a dins s’hi entatxonaven un llit amb

cel, un rentamans, dues cadires, un tocador de fusta pintada, amb un mirall fosc

d’imprevisibles ganyotes.

Aquella havia estat la cambra de l’avi. La dida l’hi havia instal·lat perquè el llit era el

més bo, i el més ple de matalassos, i també perquè Jeroni era l’hereu i amo absolut per a ella.

I Jeroni sortia del son espès i de la febre i prenia consciència de llum i colors i d’una

finíssima olor que no podia determinar i entrava en aquell nou món que desconeixia.

Jeroni tornava a néixer, amb un nou amor a les coses que descobria, un nou amor

desmesurat i exigent per la vida que sol créixer en el terreny abonat d’una llarga

convalescència. Sortia de l’alcova fosca, més alt, més prim, mal instal·lat sobre les llargues

cames. La gruixuda camisa de lli li havia quedat evidentment massa curta i baldera. El cabell

negre, llustrós, havia crescut massa, i es buclava a les puntes. L’hauria pogut nuar, si hagués

volgut, amb una cueta al clatell, com molta gent del camp, en Tai per exemple, encara ho feia.

[Maria Aurèlia Capmany: Un lloc entre els morts ]

a) Quin seria l’hiperònim de les paraules: llit amb cel, rentamans, cadires, tocador de fusta

pintada, mirall?

b) Al text hi ha dos hipònims de la paraula “cambra”, quins són?

c) Quins són els antònims del mots següents?

Millor Ple

Gran Espès

Constant Nou

Fosca Néixer

Tancada Alt

Bo Prim
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d) Escriu un sinònim de l’adjectiu subretxat:

- alcova fosca:

- amor desmesurat:

- camisa gruixuda:

- cabell negre:

e) Al text surt la paraula amo que té com a femení la paraula madona o mestressa. Escriu

cinc parelles d’animals que recordis que tenen lexemes diferents per expressar el gènere.

f) Escriu dues frases en què surtin dos significats de les paraules següents (un significat pot

coincidir amb el que surt al text, però no has de reproduir la mateixa frase):

a)
TEMPS

b)

a)
MARC

b)

a)
FOSC

b)

a)
CURTA

b)

g) Classifica les següents frases del text en denotatives (C) i connotatives (D):

- La gran finestra rectangular havia estat convertida en balcó.

- Un mirall fosc d’imprevisibles ganyotes.

- Jeroni tornava a néixer.

- Entrava en aquell nou món que desconeixia.

h) Construeix una història (100/125 paraules) que contingui una de les sèries de paraules

següents:

Opció A: sud-oest, món, terreny, amo, olor, Tai.

Opció B:  llum, llit, matalassos, cabell negre, Jeroni.
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2.24. Annex 14

Qüestionari d’avaluació de la unitat didàctica

1. QUÈ T’HA SEMBLAT EL TREBALL REALITZAT?

– Bo i interessant

– Regular

– Poc interessant

2. LES ACTIVITATS, HAN ESTAT BEN ORGANITZADES?

3. QUINES ACTIVITATS T’HAN INTERESSAT MÉS?

4. QUINES ACTIVITATS T’HAN INTERESSAT MENYS?

5. EL MATERIAL DE QUÈ HAS DISPOSAT T’HA SEMBLAT:

– Excessiu

– Suficient

– Escàs

6. L’ACTITUD DEL/LA PROFESSOR/A T’HA SEMBLAT:

– Adequada

– Autoritària

– Passiva

– Estimulant

7. COM VALORES L’ACTIVITAT CONJUNTA ENTRE CATALÀ I CASTELLÀ

SOBRE LES RELACIONS SEMÀNTIQUES:

– M’ha ajudat molt a entendre el tema.

– M’ha ajudat, però la feina ha estat massa reiterativa.

– Els meus resultats han estat millors que si ho haguéssim fet només  en una llengua.

– Avorrida, pesada.

8. OBSERVACIONS:
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2.25. Annex 15

Alumnes Quadern Exposicions orals Exposicions o proves escrites
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