
Exercici de registres(1) 
INFORMAL FORMAL 

vulgar col.loquial estàndard culte 

   foragitar 

m’han fotut el rellotge    

  una cadira  

la garjola    

asprà vesprà   

 cridar, trucar, tocar (per 
telèfon) 

  

 Aquesta classe és un rotllo   

 És un xic enrotllat   

 Ella té un rotllo amb el veí   

 ¿Com fa la lletra de la cançó?   

 ¿Quant fa d’alçada?   

 Ell fa de fuster   

 Tu,¿què fots ací?   

 Li fot unes pallisses al cotxe!   

 No es fa amb la cunyada   

 Tant se me’n fot!   

Senta’t en ixa caïra de maera Assenta’t en eixa cadira 

de fusta 

  

Entonces era otonyo Aleshores era primavera 

d’hivern 

  

Ell sigué feliç visquent en sa 
mare 

Ell fou feliç vivint en sa mare Ell fou feliç vivint amb sa 
mare 

 

La tenda de raere     

no para pac ací i pac allà no para en torreta   

 

 



Exercici de registres(2) 
INFORMAL FORMAL 

vulgar col.loquial estàndard culte 

   escapolir-se,fer-se 

escàpol 

   canícula 

   occir 

   albirar,divisar 

   enardir 

   asseverar 

   trametre 

 en un tres i no res   

  treballar  

  drogar-se  

  morir  

  el cap  

  diners,doblers  

   la vermella tetrapètal 

 enviar a fer la guitza   

L’examen? De puta mare!    

Aquell té dos collons!    

Aquest llibre és collonut    

No em toques els collons    

estic fins als collons!    

em vaig acollonir    

Ho farem de collons!    

quina collonada!    

m’importa tres collons!    

 



Exercici de registres(3) 

INFORMAL FORMAL 

vulgar col.loquial estàndard culte 

   last but not least 

   jovial 

   à la page 

   dejà-vu 

   in memoriam 

   estar distés 

   lúgubre 

   equitat 

  indecent  

   obturar, col.lapsar 

   tribulació 

   ipso facto 

  els pits,les mamelles(de la 
dona) 

 

   pueril 

   fetillar 

 embolicar la troca,  

marejar la perdiu 

  

   avant la lettre 

   soi-disant 

   contrarietat 

   eixorc 

 

 

 

 
 



 

EXERCICIS DE REGISTRES(4) 

INFORMAL FORMAL 

vulgar col.loquial estàndard culte 

   immundícia 
   acquiescència 
   equànime 
   reticent 
   paroxisme 
   parsimònia 
   inexhaurible 
   perniciós 
   horripilant 
   eclèctic 
   extemporani 
   obnubilat 
   grévol 
   immiscir-se 
   parquedat 
   minimitzar 
   jaculatòria 
   escrutini 
   encolerir-se 
 
 

 

 

 

 



EXERCICIS DE REGISTRES(5) PARAULES I EXPRESSIONS LLATINES 

INFORMAL FORMAL 

vulgar col.loquial 
   inri 
   cum laude 

   calcio 
   motu proprio 
   casus belli 
   alea jacta est 
   grosso modo 
   in albis 
   sui generis 
   sic transit gloria mundi 
   si vis pacem,para bellum 
   carpe diem 
   Ecce homo 
   in pectore 
   intelligenti pauca 
   verbi gratia 
   ex professo 
   ex novo 
   amicus Plato sed magis 

amica veritas 
 

 
 

 

 

 



 

PASSEU DEL REGISTRES INFORMALS ALS FORMALS(1) 

INFORMALS FORMALS 

Localitza les expressions informals d’aquestes 

frases i corregeix-les. 

– Això que has fet és un mal eixemple pals xiquets. 

 

– T’he dit coranta vegaes que vingues pac ací.  

– Vosatros coneixeu algun remei pa les cremaes?  

–Quidra’l fort, que quan s’arriba a la vellea tot lo món té 

l’orella fluixa. 

 

– Estic diguent-te que el gavinet no s’ha d’agafar aixina!  

– La calitat de les teles que em va astendre sobre el 

mostraor era indiscutible. 

 

– Li s’ha olvidat dir-te que el convenit preveu tres dies 

de permís per defunció d’un familiar. 

 

–  El grèmit d’encofraors està prenguent mesures per a 

traurer el sector de la crisis. 

 

– Heu vol tot pa d’ell; mai li s’ha passat per lo cap 

compartir les coses amb els atres. 

 

–  Ja li s’han acabat les quereguilles novelles hasta 

l’istiu. 

 

–  Per què no m’hau dixat la calculaora mentres 

vosatros féieu la gràfica? 

 

–  Mos ham inventat un eixemple pa explicar la inflació 

molt bo. 

 

- Mone al futbol,  que hui el partit promet!  

– No te se pot dir res quant estàs vegent la tele.  

– Si jueu amb l’auia, podeu agafar un costipat.  



PASSEU DEL REGISTRES INFORMALS ALS FORMALS(2) 

INFORMALS FORMALS 

–Va fer una juà que casi mos deixa sense respiració.  

– En tot lo món ha aumentat la pobrea des de que 

començà la crisis. 

 

–No ham segut acapaços de distinguir lo bo de lo roí.  

–Li s’ha averiat l’amoto mentres anava paca ta casa.  

–Fes-te pacallà a vorer si puc posar una atra caïra.  

–No li s’ha ocurrit una atra cosa que discutir amb l’àrbit.  

- Voatros begueu auia en gas o sense gas?  

–Han aumentat els preus de les armeles casi un coranta 

per cent. 

 

-Al rehén la ferida li sangrava molt.  

-Un ròtul lluminós iluminava l’antrà.  

-Tindries que saborejar els pocs dies que t’han donat.  

-Sempre se fa el sabiondo, i ell, de sabiduria, no en té 

gens de miqueta. 

 

-Acosta’m el sacacorchos per aurir la botella!  

-Ahir vaig vorer el guaperes del teu germà!  

-Duia un pet que casi cau a terra!  

-No li pots fer cas: sempre està de guassa.  

-Me tinc que crompar un disfràs pa Carnestoltes.  

-A la Nit Vella vos convidarem a sopar.  

-A la Nochebuena mos invitàreu vosatros.  

-M’ha tocat el reintegro a la loteria.  

-S’apoiava en el gaiato pa no caure’s.  

-El candidat compta amb el respaldo del president.  

-Els novats tindran que eixir els últims.  



 
 


