
 
 

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) fer la guitza, 2) fer dentetes, 3) fer el préssec, 4) fer 

patxoca i 5) fer el pes.  

Pots adequar gramaticalment les frases fetes a cada context. 

□ Aquest vestit us queda molt bé. A la festa fareu patxoca. 

□ Quins nens tan pesats! A la fila sempre es barallen i es fan la guitza. 

□ No estem gaire convençuts d’aquesta activitat per al cau. Caldrà 

canviar-la perquè no ens fa el pes. 

□ La Marina no té cap sentit del ridícul. Sempre fa el préssec. 

□ M’ha ensenyat la pilota del Barça per fer-me dentetes.  

□ S’ha disfressat de minion i vol sortir així al carrer. Quina manera de 

fer el préssec! 

□ Aquest exercici no l’entenc. Per avaluar la teoria no em fa el pes. 

□ Si et tallessis els cabells ben curts, faries patxoca. Et quedarien bé. 

□ Pol, quin estiu tan xulo. Ens fas dentetes! 

□ Després de tantes hores d’entrenament, no té ni esma de parlar. 

□ Al final la mestra ha hagut de separar tots dos germans. No paraven 

de fer-se la guitza. 

□ La Jana, sempre tan malgirbada, ens vol impressionar. Per això avui 

s’ha maquillat tan bé. Fa patxoca. 

□ El Pere és un busca-raons. Cada tarda burxa als companys i els fa la 

guitza. 

□ Aquests resultats no ens fan el pes. Haurem de repetir la prova. 

□ La Glòria portava pa amb xocolata i com que jo duia fruita per 

esmorzar m’ha fet dentetes. 

□ He fet el préssec sense saber què contestar. Em sap greu. 

 


