
A PEQUÍN AMB CARMANYOLA (Solucionari) 
 
Qüestions: desenvolupa dues de les quatre preguntes següents. 
 
1) Digues de quin tipus són i quina funció sintàctica fan els sintagmes o constituents destacats 

en cursiva en els fragments següents extrets del text: 
 
Puntuació: 0’5 per qüestió 
• Tipus de sintagma o constituent: 0’25 
• Funció sintàctica: 0’25 
Solució: 

a. “Les anàlisis van concloure que estava tan ple d’esteroides que hauria donat positiu [...].” 
(línia 3): oració subordinada substantiva en funció de complement directe. 

b. “La Xina va reaccionar amb prestància.” (línia 11): SP en funció de complement 
circumstancial de manera. 

c. “va recordar que, com que és norma olímpica, està prohibit a la vila el menjar extern per 
raons de seguretat [...]” (línia 12): SN en funció de subjecte. 

 
2) Explica quin procés de formació de paraules ha originat els mots següents i, per a cada cas, 
escriu-ne un altre format pel mateix procés i que continga un dels morfemes constitutius (afix, 
arrel o base) del mot de partida: 
 
Puntuació: 0’5 per paraula 
• Tipus de procés: 0’2 
• L’altre exemple: 0’3 
Solució: 

a. centímetres (línia 2): mot format per composició a partir del quantificador (o adjectiu) 
numeral cent i el substantiu metre. Un altre exemple: termòmetre, mil·límetre, centilitre. 

b. Reaccionar (línia 11): mot format per derivació (prefixació) a partir del prefix re- sobre la 
base nominal acció i el morfema flexiu verbalitzador –(n)ar. Un altre exemple: impressionar, 
reactivar. 

c. cueja (línia 21): mot format per derivació (sufixació) a partir del sufix verbalitzador –ejar i de 
la base nominal cua. Un altre exemple: manejar, sacsejar, cuer. 

 
3) Assenyala els connectors que apareixen en les oracions següents i indica de quin tipus són. A 
continuació, torna a escriure les oracions substituint cada un dels connectors per un altre de la 
mateixa classe. 
 
Puntuació: 0’5 per cas ben resolt  
• Identificació del connector: 0’1 
• Tipus de connector:  0’1 
• Un altre connector: 0’3 
Solució: 

a. Com que: causal. Substitució: “[...], atès que/vist que és norma olímpica, està prohibit a la 
vila el menjar extern per raons de seguretat [...]” (línia 12). 

b. Així que: consecutiu. Substitució: “De manera que/ Per tant els nord-americans trencarien 
l’harmonia olímpica” (línia 13). 

c. Quan: temporal. Subtitució: “L’assumpte arriba mentre/en el moment en què encara cueja 
l’escàndol de les desenes de japonesos intoxicats per crestes congelades xineses.” (línia 21) 

 
4) Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text les paraules següents: 
 
Puntuació: 0’5 per sinònim o explicació 
Solució: 

a. topar (línia 2): trobar, veure. ‘Veure accidentalment’. 
b. bestiar (línia 10): animals. ‘Conjunt d’animals que es crien per al consum humà’. 
c. polseguera (línia 16): enrenou, conflicte. ‘Efectes derivats de la situació creada’. 


