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Nom i cognoms: 

Data: 
 

LÈXIC: EL SENTIT REAL I EL SENTIT FIGURAT 
LES FRASES FETES 

 

El sentit real d’una paraula o expressió és el que podem trobar primer 
al diccionari: ha corregut mil metres (mil metres de debò). 
Diem que una paraula o expressió té sentit figurat quan pren un nou 
significat relacionat amb el sentit real: ho he dit mil vegades (moltes 
vegades, no exactament mil). 
Les frases fetes són frases que tenen un sentit figurat. El significat 
d’una frase feta és diferent del que tenen les paraules que la formen per 
separat. 

 

1. Relaciona les dues columnes i escriu la frase feta resultant: 
 

parlar    la camisa  

tenir    el fil  

aixecar    la llengua llarga  

perdre    pels descosits  

ficar    el nas  

 

2. Escriu cadascuna de les frases fetes de l’activitat anterior al costat del seu 
significat: 

 

 xerrar massa: 

 parlar més del compte: 

 enredar, enganyar: 

 distreure’s del que s’està dient: 

 tafanejar: 

 

3. Completa les oracions amb les frases fetes següents: 

 
 
 
 
 
 
 

 Haurà d’ ________________________________________ si no vol espifiar-la. 

 Va xerrar més del compte i va __________________________ fins a la cintura. 

 Sembla que _________________________ perquè no diu res que tingui sentit. 

 Ha guanyat diners a cabassos, s’ha __________________________________ . 

anar amb peus de plom – fet la barba d’or 
està tocat del bolet – ficar la pota 
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4. Relaciona: 
 

Demà m’afaitaràs    Fer culpable d’alguna cosa 

Carregar el mort    Anar molt elegant 

Anar de vint-i-un botó    No m’enganyaràs 

Mossegar-se la llengua    Esquivar el tema 

Fugir d’estudi    No dir alguna cosa 

 

5. Completa les oracions. 
 
 
 
 
 

 

 Mai no arriba a l’hora, sempre ______________________________________ . 

 Aquest porter _____________________________________, no en para ni una. 

 Prou de __________________________________________, o pares o marxo. 

 La cantant ________________________________ i tothom es va quedar parat. 

 Crec que estem ____________________________________, tothom ens mira. 
 

6. Escull i copia el significat que correspon a cada una de les frases: 
 

 El meu pare té la mà trencada fent pastissos. 

   a. El meu pare s’ha trencat la mà fent pastissos. 

   b. El meu pare té molta pràctica fent pastissos. 

__________________________________________________ 

 
 Amb el negoci va fer-se la barba d’or. 

   a. Tenia un negoci de barbes postisses d’or. 

   b. Amb el negoci va guanyar molts diners. 

__________________________________________________ 
 

7. Relaciona i copia cada frase feta amb el seu significat: 
 

Anar amb peus de plom   Estar de mal humor 

Ser bufar i fer ampolles   Fer el tafaner 

Ficar el nas   Anar amb molt de compte 

Estar de mala lluna   Escoltar amb molta atenció 

Ser tot orelles   Ser molt fàcil 

 

fer el préssec – tenir pa a l’ull – fer un gall 
fer la guitza – arribar a misses dites 


