
Activitats a partir de les cançons 
 
Treballarem aspectes lèxics, gramaticals i dialectològics a partir de les lletres de les 
cançons que hem escoltat en les dues sessions anteriors. 
 
Activitat 1: semàntica de lèxic i estructures.  
 
a) De les següents sis imatges, identifiqueu quina es relaciona amb cadascuna de les 
quatre estructures qualificatives següents: 
 
__  “Escabrós viarany” 
 
__ “Ones rodoladisses” 
 
__ “Ones tuberes” 
 
__ “Fulla marcida” 
 
b) Trobeu una estructura qualificativa per a descriure les altres dues. 
 

1 1  2 3 

4 5 6 
 
c) Trobeu sinònims o definicions dels elements de la columna esquerra entre els 
elements de la columna dreta: 
 

m'afadiga   • el desterrament, l'exili 
 

cuita   • em cansa 
estaca • lloc de naixement 
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  Imatges extretes de: http://cdns2.freepik.com/foto-gratis/_2439407.jpg, 
https://tresmall.wordpress.com/2012/03/30/mar-plana/, 
http://agora25siglos.blogspot.com.es/2011/05/hoy-lloraria.html
 http://www.spiritualartblog.com/ed_p_artist_with_spirit/pictures/page/2/http://imgarcade.
com/1/narrow-path/ 

 http://www.vistaalmar.es/hablame-del-mar/articulos/fotos-de-instantes-casi-imposibles-
de-capturar-olas/ 
 



 
lo desterro     • “Pal amb punta en un extrem per a clavar-lo a terra, en una 

paret, etc.” (diccionari.cat) 
façana • “Cara exterior de la paret d'un edifici” (diccionari.cat) 

terra nadiua     • afanya't 
 

 
Activitat 2. Gramàtica. Trobeu exemples dels següents tipus de verbs i d’estructures 
gramaticals en les lletres de les cançons: 
 
L'infinitiu  
Present 
simple 

 

Gerundi  
Formes de 
passat 

 

Perífrasi 
d'obligació 

 

Formes 
compostes 
de present 

 

Passiva  
Imperatiu  
Futur  

 



Solucions de les activitats 
 

Treballarem aspectes lèxics, gramaticals i dialectològics a partir de les lletres de les 
cançons que hem escoltat en les dues sessions anteriors. 
 
Activitat 1: semàntica de lèxic i estructures.  
 
a) De les següents sis imatges, identifiqueu quina es relaciona amb cadascuna de les 
quatre estructures qualificatives següents: “Escabrós viarany” (2), “Ones rodoladisses” 
(4), “Ones tuberes” (5), “Fulla marcida” (1). 
 
b) Troba una estructura qualificativa per a descriure les altres dues. (ex. 3: camí 
planer; 6: mar plana) 
 

2 1  2 3 

4 5 6 
 
c) Troba sinònims o definicions dels elements de la columna esquerra entre els 
elements de la columna dreta (1-b, 2-f, 3-d, 4-a, 5-e i 6-c): 
 

m'afadig
a   

• el desterrament, l'exili 
 

cuita   • em cansa 
estaca • lloc de naixement 

 
lo 

desterro     
• “Pal amb punta en un extrem per a clavar-lo a terra, en 

una paret, etc.” (diccionari.cat) 
façana • “Cara exterior de la paret d'un edifici” (diccionari.cat) 

terra • afanya't 
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  Imatges extretes de: http://cdns2.freepik.com/foto-gratis/_2439407.jpg, 
https://tresmall.wordpress.com/2012/03/30/mar-plana/, 
http://agora25siglos.blogspot.com.es/2011/05/hoy-lloraria.html
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 http://www.vistaalmar.es/hablame-del-mar/articulos/fotos-de-instantes-casi-imposibles-
de-capturar-olas/ 
 



nadiua      
 
Activitat 2. Gramàtica. Trobeu exemples dels següents tipus de verbs i d’estructures 
gramaticals en les lletres de les cançons: 
 
L'infinitiu “sentir-te”, “sentir-nos”, “desitjar”, “tornar”, “córrer”, “créixer”, “fumar”... 
Present 
simple 

“he d'aprendre”, “vaig”, “veig”, “vénen”, “torna”, “se’n van”, “s’enduen”, 
“lleneguen”, “arriben”, “brillen”, “juguen”, “esperen”... 

Gerundi “tallant”, “incendiant”, “colant-se”...  
Formes de 
passat 

“pujàvem”, “agitàvem”, “va fer armar”, “ha feta”... 

Perífrasi 
d'obligació 

“he d’aprendre”... 

Formes 
compostes 
de present 

“veig anar”, “veig venir”... 

Passiva “es deixa embarcar”... 
Imperatiu “embarca’m”, “no em faces”... 
Futur “serà”, “menjarà”, “vindrà”... 

 
 

 

 


