
 

VALENCIÀ 2n D’ESO 30 MARÇ-3 D’ABRIL 

 

Bon dia alumnes, 

 

a continuació us donaré instruccions perquè us pugueu descarregar el llibre de 

Valencià en format digital. 

 

1- Entra a la pàgina de aulavirtual.santillana.es/  

2- Posa el número d’usuari i la contrasenya que et pose: 

 

 Usuario:          46010735-0004-0001 

 Contrasenya:   XpyFtyfa 

 

3- Descarrega’t el llibre de Valencià de 2n d’ESO 

Una vegada tenim el llibre descarregat, cal que fem, RECORDEU QUE A WORD: 

- Pàgina 140, llegir el text i fer les activitats de la 1 a la 8 (Comprensió 

lectora) 

- Exercicis barbarismes 

 

 

 

BARBARISMES 

Molt sovint, utilitzem paraules d’altres llengües sense necessitat de fer-ho 

perquè ja existeix en la nostra llengua una paraula pròpia per a anomenar 

aquesta idea o concepte. En aquest cas parlem d’interferències lèxiques o 

barbarismes.  

Les interferències lèxiques o barbarismes no es recullen en els diccionaris 

perquè són incorrectes. En la nostra llengua, la majoria d’interferències 

provenen del castellà i de l’anglès.  

Així doncs, quan escoltem algú dir “Entonces, ja vens?” eixe entonces és un 

barbarisme ja que per interferència amb el castellà ha usat una paraula 

incorrecta quan realment hauria d’usar aleshores o llavors. 

 



A continuació, apareixeran una sèrie de barbarismes i tu hauràs de posar la 

paraula valenciana. Pots ajudar-te de qualsevol traductor, com per exemple 

el Salt per corregir les paraules. 

 

 

hasta demà  bitllet d’ida i vuelta  

ni molt menos  este rovelló és venenós  

per lo menos  hi ha hagut un terremoto  

menys mal  li regalaré un albornós  

per la vesprada  productes alimenticis  

el resto  hem aplaçat el casament  

els demés  el partit apoia el govern  

té que eixir  no m’arrepentisc  

posa la taula  és despedit de la faena  

parlem un rato  el mostrador del forn  

ample d’hombros  no reflexa la realitat  

hasta el tetxo  el van excluir del grup  

fresses amb nata  no se’n dóna compte  

trau la basura  no et dorgues / dormes  

escany parlamentari  és embustero / mentirós  

no li perteneix  té moltes enfermetats  

comprarà un terreno  no n’estic enterat  

vés al jusgat  tinc molts gastos  

hem d’ahorrar  tinc hipo  

assiento lliure  les huelles digitals  

no hi ha pedidos  marxa atrás  

té una pesadilla  poc a poc  

faça’m un préstam  una corrent d’aire  

és el duenyo  és molt tacany  

no ho lograràs  sabates de tacó alt  



pa amb mantequilla  el testigo de l’assalt  

ojo!  cuidado!  pesa quatre tonellades  

la fetxa exacta  han concedit una tregua  

quina tormenta!  és abogat  

ho vull aclarar  el general té el mando  

és una bona costum  no fages això  

obri el grifo  és extranger  

viu a les afores  valla publicitària  

anyadirem algun detall  hi ha molta crissis  

el van incluir en la llista  s’han agotat els recursos  

volen sentar-se?  compra dos pepinos  

demanen limosna  tothom el va traïcionar  

fa de limpiabotes  camp d’amapoles  

tenen un palco al teatre  compra una mica d’atun  

dóna-li saludos de part 

meua 

 faça’m un recibo  

 

posa les claus al llavero  una mançana de cases  

veranejar a la costa  això és inverossímil  

hi ha telaranyes  celebraré el cumpleanys  

s’hem d’arriesgar  un abraç ben fort  

el tren arriba amb retràs  sempre a l’acetxo  

estudie inglés / aleman  passarem per l’aduana  

deixa’m el metxero  tinc ampolles als peus  

la dona de la llimpiesa  nom i dos apellits  

porta la colada a la 

lavanderia 

 l’andàmio tapa la fatxada  

dóna’m més aclaracions  plumes d’avestruç  

té els pàrpados unflats  és un asco  

estarem molt apretats  farem un besugo al forn  



hem de subsanar l’error  ja ho averiguaré  

no està al nostre alcanç  la bombilla fa poca llum  

l’escala és de màrmol  el bonito no és tonyina  

fes un borrador del 

projecte 

 Estos aparatos electrò- 

nics són complicats 

 

sentírem molts aplausos  compra goma de borrar  

és molt arisca  és un bruto  

desempenya el càrrec de 

secretari 

 Vol veure la cabalgata dels 

Reisos 

 

és botxornós  el candau és massa vell  

viu a l’octau pis  on pose el candelabro?  

té celos de la germaneta  en este parc hi ha cisnes  

no xafes el cèspet  les cloaques són velles  

tinc una corassonada  la colmena no té abelles  

quina desfatxatés!  quin companyerisme!  

és digne de despreci  Dept. Formativa Comú  

això és un robo!  No hi ha cubitos de gel  

quin disfràs et posaràs?  pren el destrornillador  

en ves d’això, fes allò  quin desbarajuste!  

ja no porta flequillo  garantitzem la calitat  

s’ha descobert el fraude  quina humillació!  

plantes d’invernadero  és un cas irremediable  

vull cadires de mimbre  és un vestit llamatiu  

és pelirrojo  ací era l’antic matadero  

la red ferroviària  visitarem el monasteri  

la sede del govern  ets (eres) un monstruo  

és molt friolera  relació de parentesc  

pren una mançanilla  només per a peatons  

camina amb muletes  has de rellenar l’imprés  

els panyals del nen  fes el promig de les 

calificacions 

 



 

 


