
 
 

Autoria: Secció de Català del Servei de Llengües de la UAB 

 

Competència: vocabulari 

Aquesta proposta s’emmarca en la prova de gramàtica i lèxic que els estudiants 

d’educació de la UAB fan.  

Vocabulari  

Llegeix les 15 frases que tens a continuació i marca a la casella el 
número de la frase feta que correspon. Hi  ha 3 contextos per a  

cada frase feta: 1) lligar caps, 2) ficar-se de peus a la galleda, 3) a 

corre-cuita, 4) a la babalà i 5) fer-la petar.  

Pots adequar gramaticalment les frases fetes a cada context. 

□ No feu les coses a corre-cuita. Penseu-hi abans! 

□ Vam veure la mare de l’Anna que parlava amb la directora i aleshores 

vam lligar caps. 

□ Vinga, afanya’t! Vestim-nos a corre-cuita. Si no, farem tard. 

□ Contesta malament i a sobre es fica de peus a la galleda. Pitjor, 

impossible! 

□ Vine a casa i la fem petar una mica.  

□ Dient allò a la reunió es va ficar de peus a la galleda.  

□ Si entens el procés, lligaràs caps i entendràs per què ha acabat 

d’aquesta manera. 

□ No em precipito a l’hora de decidir. Vull fer-ho a consciència, no pas a la 

babalà.  

□ És molt xerraire i li agrada fer-la petar amb tothom. 

□ Si volem agafar el tren, haurem de marxar a corre-cuita de la festa . 

□ Quan acaba l’assemblea, ens trobem uns quants i la fem petar una 

estona abans de marxar a casa. 

□ Quan s’ha adonat que s’havia ficat de peus a la galleda s’ha tornat 

vermell i ha emmudit. 

□ Després de sentir les dues versions dels fets he lligat caps. 

□ És una persona poc reflexiva i força impulsiva. Sempre actua a la 

babalà. 

□ Té molt d’estrès. Tot ho fa a la babalà. Necessita vacances. 

  


