
•Símbol: piràmide 
negra.

Per què una 
piràmide? Perquè 
representa la part 
antiga i important, 
com els 
substantius/noms, 
que són les primeres 

•Símbol: piràmide 
blava.
Per què una 
piràmide? Perquè 
pertany a la 
família del nom.que són les primeres 

paraules que 
utilitzam. 
Per què negra? Perquè 
simbolitza al carbó, 
element natural 
també molt antic. 

•Funció: és 
l’encarregat de 
designar a les 
persones, animals, 
llocs o coses.

família del nom.

•Funció: és 
l’encarregat 
d’acompanyar al 
nom, ens explica 
com són les persones, 
animals, llocs o coses.



•Símbol: Piràmide 
blava, més petita.
Per què una 
piràmide? Perquè 
pertany a la 
família del nom 
però de menor 

•Símbol: Piràmide
lila.
Per què una 
piràmide? Perquè 
pertany a la 
família del nom i 
és tan grossa com però de menor 

mida que l’adjectiu, 
ja que és menys 
important. 

•Funció: és 
l’encarregat 
d’acompanyar al 
nom i ens dona 
informació, com el 
gènere i el nombre.

és tan grossa com 
ell perquè el 
substitueix. 
Per què lila? Perquè 
substitueix al nom 
(blau) i acompanya 
al verb (vermell).

•Funció: serveix per 
evitar repeticions 
innecessàries en el 
text.



•Símbol: una esfera 
vermella.
Per què una esfera?
Perquè indica 
l’acció i el 
moviment, com fa 
el Sol. 

•Símbol: una esfera 
més petita que el 
verb i de color 
taronja.
Per què una esfera?
Perquè pertany a la 
família del verb.

el Sol. 
Per què és 
vermella? Per la 
seva importància, 
com la sang.

•Funció: expressa 
accions o estats en 
un temps 
determinat.

família del verb.
Per què és taronja?
Perquè brilla 
menys que el verb. 
Té menor 
importància que el 
verb.

•Funció: expressa el 
temps, mode, lloc, 
quantitat, 
afirmació...



•Símbol: un prisma 
rosa.
Per què un 
prisma? Perquè la 
seva funció és la 
d’unir, com els 
ponts.

•Símbol: una mitja 
lluna verda
Per què una mitja 
lluna? Perquè és 
un pont, una 
unió.ponts.

•Funció: fa la funció 
de nexe, pot unir 
tant paraules com 
oracions. 

unió.
•Funció: fa la funció 
de nexe o d’enllaç 
però només entre 
paraules.



•Símbol: pany d’una 
clau.
Per què un pany?
Perquè són la clau a 
les emocions, que les emocions, que 
són les que 
expressem amb les 
interjeccions. 

•Funció: expressar 
amb paraules, els 
sentiments de la 
persona que parla.


