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a baix  [situació / direcció] 1.8.1 

a dalt  [situació / direcció] 1.8.1 

a dins  [situació / direcció] 1.8.3 

a fora  [situació / direcció] 1.8.3 

a l’esquerra  [situació / direcció] 1.8.2 

a la dreta  [situació / direcció] 1.8.2 

a la nit 1.7.2 

a la planxa  (tipus de cocció) 3.11.14 

a la tarda 1.7.2 

a poc a poc 1.7.5 

a prop 1.8.4 

a sobre   1.8.1 

a sota  1.8.1 

abaixar(-se)  (els pantalons) 2.9 

abans 1.7.1 

abans dels àpats 1.7.2 

abans-d’ahir 1.7.1 

abdomen 3.3.1.2 

abella 2.5.7 

abric 2.7.1 

abril 1.6.5 

acabar  [un tractament / la visita / de fer una cosa] 2.9 

accident de trànsit 3.1 

accident domèstic 3.1 

accident laboral 3.1 

àcid  (gust de la llimona) 2.10.5 

acne 3.5.15 

acompanyar  (una persona) 2.9 

acompanyat 2.10.8 

acúfens <brunzits a les orelles> 3.4.11 

acupuntor 3.14 

acupuntura 3.14 



 2

addicció a la droga / l’alcohol / el tabac / els sedants 3.5.6 

adéu! 2.1 

administratiu  (professió) 3.14 

adolescent 1.1.4 

adoptar  (una criatura) 2.9 

adormit 2.10.4 

adreça 2.2.1 

adult 1.1.4 

advocat 2.4 

aeroport 2.6.2 

afonia <falta de veu> 3.4.11 

afta bucal <llaga a la boca> 3.5.5 

agafar  [un objecte / una malaltia] 2.9 

agenollar-se 2.9 

agost 1.6.5 

agradar 2.9 

agre  (gust de la llet feta malbé) 2.10.5 

agreujar-se 2.9 

agulla 3.7 

ahir 1.7.1 

aigua 3.11.1 

aigua corrent 2.5.6 

aigua mineral amb / sense gas 3.11.1 

aigua oxigenada 3.6.2 

aire 2.6.3 

aixafar  (pastilles, patates) 2.9 

aixecar  [un pes / els braços, cames] 2.9 

aixecar-se  [del llit / de la cadira / de terra] 2.9 

aixella 3.3.1.3 

així 1.3 

ajagut 2.10.4 

ajeure(‘s) 2.9 

ajudar  (algú) 2.9 
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ajuntament 2.6.1 

ajupir-se 2.9 

al costat 1.8.2 

al forn 3.11.14 

al matí 1.7.2 

al mig 1.8.2 

al migdia 1.7.2 

al vespre 1.7.2 

al voltant 1.8.2 

albercoc 3.11.2 

albergínia 3.11.3 

alçada 1.4.1 

alcohol 3.6.2 

algú 1.1.3 

algun (nen, pastilla) 1.4.2 

alguna cosa 1.4.4 

alguns (nens, pastilles) 1.4.2 

aliment 3.11 

all 3.11.11 

allà 1.8.4 

al·lèrgia 3.5.1 

alletar  2.9 

al·lucinació <percepció d’imatges o sons irreals> 3.4.5 

alt  [mida de persones / coses] 2.10.1 

alta mèdica 3.1 

alteració de la coagulació 3.5.10 

alteració de les vàlvules del cor 3.5.3 

alvocat 3.11.2 

amagar  (un objecte) 2.9 

amarg 2.10.5 

ambulància 2.6.4 

amenorrea <manca de menstruació> 3.4.8 

ametlla 3.11.2 
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amfetamina 3.13 

amic 2.3.2 

amígdala 3.3.1.1 

ample 2.10.1 

amputació 3.10 

amunt 1.8.1 

analgèsic 3.6.2 

anàlisi de sang / d’orina 3.9 

anar  [a un lloc / bé, malament] 2.9 

anar en bicicleta  (per esport) 2.2.3 

ànec 3.11.5 

anèmia <falta de glòbuls vermells a la sang> 3.5.10 

anestèsia 3.6.2 

angina de pit <dolor al pit [tòrax] per falta momentània d’oxigen al cor> 3.5.3 

angines 3.5.13 

angoixa 3.4.5 

animal  2.5.7 

anorèxia <malaltia mental que causa falta de ganes de menjar> 3.5.6 

ansietat 3.5.6 

antibiòtic 3.6.2 

anticonceptiu 3.6.2 

antiinflamatori 3.6.2 

anus 3.3.2.3 

anxova 3.11.6 

any 1.6.1 

any de naixement 2.2.1 

àpat 3.11.13 

apendicitis <inflamació de l’apèndix> 3.5.5 

apèndix 3.3.2.3 

api 3.11.3 

aprendre 2.9 

aprimar-se  2.9 

aquesta setmana  (temporal) 1.7.1 
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aquí 1.8.4 

ara  (en aquest moment) 1.7.1 

arbre 2.6.3 

armari 2.5.1 

arribar  (a un lloc) 2.9 

arròs 3.11.7 

artèria 3.3.2.1 

arterioesclerosi <enduriment de les artèries> 3.5.3 

articulació 3.3.2.6 

artritis <inflamació de les articulacions> 3.5.8 

artroscòpia <exploració interna d’una articulació> 3.9 

artrosi <desgast de les articulacions> 3.5.8 

ascensor 2.5.1 

asma 3.5.4 

assegurança 3.1 

assegut 2.10.4 

assenyalar 2.9 

asseure(’s) 2.9 

astigmatisme 3.5.12 

aturada cardíaca 3.5.3 

aturar  (una malaltia, hemorràgia, infecció) 2.9 

aturat  (sense feina)  2.4 

audiòfon 3.8 

audiometria <mesurament de l’oïda> 3.9 

aula 2.6.2 

auscultar 2.9 

autobús 2.6.4 

auxiliar de clínica 3.14 

avall 1.8.1 

avantbraç 3.3.1.3 

avellana 3.11.2 

avi matern 2.3.1 

avi patern 2.3.1 



 6

àvia materna 2.3.1 

àvia paterna 2.3.1 

aviat  (d’aquí a poc temps) 1.7.5 

avió 2.6.4 

avisar 2.9 

avortament espontani 3.5.9 

avortament provocat 3.10 

avortar 2.9 

avui 1.7.1 

bacallà 3.11.6 

baix  [mida de persones / coses] 2.10.1 

baixa per malaltia 3.1 

baixar  [d’un lloc / les escales / la febre] 2.9 

balcó 2.5.1 

banyar(-se) 2.9 

banyar(-se)  3.12 

banyera 2.5.4 

bar 2.6.2 

barba 3.3.1.1 

barri 2.6.1 

bàsquet 2.2.3 

bastant  (aigua, sucre) 1.4.3 

bastant  (bé, gran, caminar)  1.4.5 

bastants (nens, pastilles) 1.4.2 

bastó  (per caminar) 3.8 

bastonet  (per a les orelles) 3.12 

bé  1.3 

beguda 3.11.1 

beguda “light” 3.11.1 

beguda alcohòlica 3.11.1 

beguda amb gas 3.11.1 

bena 3.7 

benigne  (tumor...) 2.10.6 
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berenar  (nom) 3.11.13 

berenar  (verb) 2.9 

berruga 3.5.15 

beure 2.9 

biberó 2.5.5 

bicicleta 2.6.4 

bigoti 3.3.1.1 

bilis 3.4.4 

biòpsia <presa d’una mostra de teixit per analitzar-la> 3.9 

bisturí 3.7 

blanc 2.8 

blanquinós 2.8 

blat 3.11.7 

blat de moro 3.11.7 

blau  (color) 2.8 

blau  (hematoma) 3.4.12 

blavós 2.8 

bleda 3.11.3 

bo  (coses, fets [no persones]) 2.10.6 

boca 3.3.1.1 

bolet 3.11.3 

bolquers 3.12 

bon dia! 2.1 

bona nit! 2.1 

bona tarda! 2.1 

bony 3.4.1 

borratxo 2.10.4 

borrós 2.10.8 

bossa de plàstic 2.5.3 

bota 2.7.2 

botiga 2.6.2 

braç 3.3.1.3 

bradicàrdia <pols lent> 3.4.2 
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bressol 2.5.5 

bronquiolitis <inflamació dels bronquíols> 3.5.4 

bronquis 3.3.2.2 

bronquitis <inflamació dels bronquis> 3.5.4 

brusa 2.7.1 

brut  [coses / persones] 2.10.4 

budell prim 3.3.2.3 

budisme 2.2.2 

bufar 2.9 

bufeta de l’orina 3.3.2.5 

bufeta de la bilis 3.3.2.3 

buit 2.10.8 

bulímia <malaltia que causa fam insaciable> 3.5.6 

bullit 3.11.14 

buscar  (una cosa, la família) 2.9 

butà 2.5.6 

butllofa 3.4.12 

butxaca 2.7.1 

cabell 3.3.1.1 

cabra 2.5.7 

caca 3.4.4 

cacauet 3.11.2 

cada __ hores /__dies /__mesos 1.7.3 

cadira 2.5.1 

cadira de rodes 3.8 

cafè 3.11.1 

caixer  (professió) 2.4 

calces 2.7.1 

calçotets 2.7.1 

caldera  (de calefacció...) 2.5.6 

calefacció 2.5.6 

calent  [coses / persones] 2.10.4 

calmant  (medicament) 3.6.2 
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calor 3.4.1 

calvície 3.5.15 

cama 3.3.1.3 

cambra d’inhalació amb màscara 3.7 

cambra d’inhalació sense màscara 3.7 

cambrer 2.4 

caminador  (per a adults) 3.8 

caminador  (per a nens) 3.8 

caminar 2.9 

caminar 2.2.3 

camió 2.6.4 

camisa 2.7.1 

camisa de dormir 2.7.1 

camp  [fora ciutat / de conreu] 2.6.3 

càncer 3.5.1 

canell 3.3.1.3 

cansament 3.4.1 

cansar-se 2.9 

cansat  (estar cansat) 2.10.4 

canviar  [els bolquers / de metge / els hàbits] 2.9 

canyella  (espècia) 3.11.11 

cap  (el que mana) 2.3.2 

cap  (nen, pastilla) 1.4.2 

cap  (part del cos) 3.3.1.1 

capbussar-se  (sota l’aigua) 2.9 

capellà 2.4 

càpsula  (presentació de medicament) 3.6.3 

cara  (part del cos) 3.3.1.1 

caramel 3.11.8 

carbassa 3.11.3 

carbassó 3.11.3 

cardiòleg <metge del cor>  3.14 

cardiopatia congènita <malaltia del cor des del naixement>  3.5.3 
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càries  3.5.14 

carn  (aliment) 3.11.5 

carn de bou 3.11.5 

carn de cavall 3.11.5 

carn de porc 3.11.5 

carn de vedella 3.11.5 

carn de xai 3.11.5 

carnet de l’embarassada 3.1 

carnet de salut del nen 3.1 

carnet de vacunes 3.1 

carnisser 2.4 

carrer 2.6.1 

carretera 2.6.1 

carxofa 3.11.3 

casa  (edifici) 2.6.2 

casat 2.2.1 

caspa 3.5.15 

castanya 3.11.2 

cataracta <opacitat a la part interna de l’ull> 3.5.12 

catorze 1.5.1 

caure  (a terra) 2.9 

ceba 3.11.3 

cec  2.10.4 

ceguesa 3.5.12 

cella 3.3.1.1 

cent 1.5.1 

centímetre 1.4.1 

cereal 3.11.7 

cerebel 3.3.2.4 

cert  (no fals) 2.10.8 

certificat mèdic 3.1 

cerumen 3.4.11 

cervell 3.3.2.4 
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cervesa 3.11.1 

cesària 3.10 

cetonúria  <cetona a l’orina> 3.4.6 

ciàtica <inflamació del nervi ciàtic> 3.5.8 

cicatriu 3.4.12 

cigar 3.13 

cigarret 3.13 

cigró 3.11.4 

cinc 1.5.1 

cinquanta 1.5.1 

cinquè 1.5.2 

cintura 3.3.1.2 

circumcisió 3.10 

cirera 3.11.2 

cirrosi <destrucció progressiva del fetge> 3.5.5 

cirurgià <metge que opera> 3.14 

cistitis <inflamació de la bufeta de l’orina> 3.5.7 

cita 3.2 

citologia <anàlisi d’una mostra de cèl·lules> 3.9 

ciutat 2.6.1 

clar  (no borrós, visió) 2.10.8 

clar  (no fosc, colors) 2.8 

clavícula 3.3.2.6 

clítoris 3.3.2.7 

cocaïna 3.13 

co-esposa  2.3.1 

cognom 2.2.1 

cogombre 3.11.3 

coïssor 3.4.1 

coix  (que camina malament, amb dues cames) 2.10.4 

coixesa 3.4.7 

coixí 2.5.2 

col 3.11.3 
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cola  (d’enganxar)  3.13 

còlera  (malaltia) 3.5.2 

colesterol <excés de greix a la sang> 3.5.11 

còlic  (qualitat del dolor: que canvia d’intensitat) 2.10.7 

còlic de la bufeta de la bilis <dolor per obstrucció a la bufeta de la bilis> 3.5.5 

còlic del lactant <mal de panxa del nadó> 3.5.5 

còlic renal <dolor provocat per obstrucció de les vies urinàries> 3.5.7 

coliflor 3.11.3 

coll  [part externa / gola] 3.3.1.1 

col·liri 3.6.3 

còlon  (part del budell gros) 3.3.2.3 

color 2.8 

colze 3.3.1.3 

com? 1.9 

com estàs? 2.1 

com et dius? 2.1 

com et trobes? 2.1 

començar  [un tractament / una visita / a fer una cosa] 2.9 

comerciant 2.4 

comissaria de policia 2.6.2 

comissura dels llavis 3.3.1.1 

company de classe / feina / pis 2.3.2 

complicació  (en una malaltia o tractament mèdic) 3.10 

comprar 2.9 

compresa  (per a la menstruació) 3.12 

comptar 2.9 

comunicat de confirmació de baixa 3.1 

conducte llagrimal 3.3.1.1 

conductor  (professió) 2.4 

conduir  (un vehicle) 2.9 

conèixer  (una persona / una dieta) 2.9 

conill  (aliment) 3.11.5 

conill  (animal) 2.5.7 
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conjuntivitis <inflamació a l’ull> 3.5.12 

conscient  (estat d’un malalt) 2.10.4 

consulta  (despatx) 3.2 

consultori 2.6.2 

contagiós 2.10.8 

content 2.10.4 

continu  (qualitat del dolor) 2.10.7 

continuar  [un tractament / fent una cosa] 2.9 

contracte fix / temporal 2.4 

contractura <rigidesa d’un múscul> 3.4.7 

contraindicació  (d’un medicament) 3.6.1 

convalescència 3.10 

convenir  (una cosa a algú) 2.9 

convulsió  (física) 3.4.5 

convulsió per febre 3.5.1 

cop  (contusió) 3.4.7 

cor 3.3.2.1 

cordes vocals 3.3.2.2 

cordó umbilical 3.3.1.2 

córrer 2.9 

cos 3.3.1.2 

cos estrany <brossa a l’ull> 3.5.12 

cosí / cosina 2.3.1 

cosidor  (professió) 2.4 

cosir  [roba / posar punts en operació] 2.9 

costar  (tenir dificultats per a) 2.9 

costella  (humana) 3.3.2.6 

cotó  (tipus de teixit) 2.7.1 

cotó fluix 3.7 

cotxe 2.6.4 

cotxet de nen petit 2.5.5 

coure  (aliments) 2.9 

coure  (sensació física) 2.9 
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crani 3.3.1.1 

créixer 2.9 

crema  (presentació de medicament) 3.6.3 

crema hidratant 3.12 

crema solar 3.12 

cremada 3.4.12 

cremar-se 2.9 

Creu Roja 2.6.2 

crisi nerviosa 3.4.5 

cristianisme 2.2.2 

crossa 3.8 

crosta 3.4.12 

cru 3.11.14 

cucs  (intestinals) 3.4.4 

cuidador  [nens / ancians / malalts] 2.4 

cuidar  (una persona) 2.9 

cuina  (fogó) 2.5.3 

cuina  (habitació) 2.5.1 

cuiner 2.4 

cuir cabellut 3.3.1.1 

cuit 3.11.14 

cuixa 3.3.1.3 

cul 3.3.1.2 

cullera 2.5.3 

cullereta 2.5.3 

curar(-se)  [una persona / una ferida, malaltia] 2.9 

curt  (no llarg, de mida) 2.10.1 

cuscús   3.11.7 

d’hora  (a una hora poc avançada) 1.7.5 

darrere 1.8.2 

data 1.6.1 

dàtil 3.11.2 

davant 1.8.2 
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de bocaterrosa 1.8.2 

de panxa enlaire 1.8.2 

de pressa 1.7.5 

de res! 2.1 

de seguida 1.7.5 

de sobte 1.7.5 

de vegades 1.7.3 

dèbil  (que no té força física) 2.10.4 

debilitat  (física) 3.4.1 

decidir 2.9 

deixar  [una cosa en un lloc / un hàbit, un tractament / de fer una cosa / 

permetre] 

2.9 

dejunar 2.9 

deliri <creença de participar en històries irreals> 3.4.5 

demà 1.7.1 

demà passat 1.7.1 

demanar  [una cosa / que ... / per algú] 2.9 

demència <pèrdua de facultats mentals> 3.5.6 

densitometria òssia <mesurament de la calç dels ossos> 3.9 

dent 3.3.1.1 

dent de llet 3.3.1.1 

dentadura  (pròtesi) 3.8 

depressió  (estat psicològic) 3.5.6 

deprimit 2.10.4 

dermatòleg <metge de la pell> 3.14 

des d’on? 1.9 

des de quan? 1.9 

descansar 2.9 

descansat 2.10.4 

desè 1.5.2 

desembre 1.6.5 

deshidratació <pèrdua d’aigua del cos> 3.5.1 

desinfectar 2.9 
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deslletar 2.9 

desmai 3.4.2 

desmaiar-se 2.9 

desnutrició <malaltia per falta d’aliments> 3.5.1 

desodorant 3.12 

despert  (no adormit) 2.10.4 

despertar-se 2.9 

despreniment de retina 3.5.12 

després  (temporal) 1.7.1 

després dels àpats 1.7.2 

despullar(-se) 2.9 

despullat 2.10.4 

detergent 2.5.3 

deu  (numeral) 1.5.1 

dia  (24 hores) 1.6.1 

dia  (del mes) 1.6.1 

dia  (oposat a nit) 1.6.2 

diabetis <excés de sucre a la sang> 3.5.11 

diafragma  (part del cos) 3.3.2.2 

diàlisi <neteja de la sang amb una màquina> 3.10 

diarrea 3.4.4 

dibuixar 2.9 

dieta 3.11.12 

dieta astringent <dieta per a la diarrea> 3.11.12 

dieta baixa en greixos 3.11.12 

dieta diabètica 3.11.12 

dieta rica en fribres 3.11.12 

dieta sense gluten <dieta sense farina de blat> 3.11.12 

dieta sense sal 3.11.12 

diferent 2.10.8 

difícil 2.10.8 

diftèria 3.5.2 

digestòleg <metge de l’estómac i els budells / de l’aparell digestiu> 3.14 
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dijous 1.6.4 

dilluns 1.6.4 

dimarts 1.6.4 

dimecres 1.6.4 

dinar  (nom) 3.11.13 

dinar  (verb) 2.9 

dinou 1.5.1 

dir 2.9 

direcció  (lloc cap a on) 1.8 

director 2.3.2 

dir-se  (una persona, nom) 2.9 

disenteria <inflamació del budell> 3.5.5 

disfonia <canvi de la veu> 3.4.11 

dismenorrea <dolors de la menstruació> 3.4.8 

dispositiu intrauterí  (DIU) 3.6.2 

dissabte 1.6.4 

disset 1.5.1 

dissoldre  (una pastilla...) 2.9 

dit de la mà 3.3.1.3 

dit del peu 3.3.1.3 

diumenge 1.6.4 

divendres 1.6.4 

divorciat 2.2.1 

divuit 1.5.1 

document 3.1 

dolç 2.10.5 

dolent  (coses, fets [no persones]) 2.10.6 

dolor  [físic / anímic] 3.4.1 

dolors del part 3.4.8 

dona  (persona de sexe femení) 1.1.4 

dona/home de la neteja 2.4 

donar 2.9 

donar voltes  [el cap / les coses] 2.9 
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dormir 2.9 

dos 1.5.1 

dos mil 1.5.1 

dos-cents 1.5.1 

dotze 1.5.1 

dotzè 1.5.2 

drap 2.5.3 

drenatge <eliminació de líquids d’una ferida amb un tub o una gasa> 3.10 

dret  (no ajagut) 2.10.4 

dret  (no esquerre) 2.10.8 

droga 3.13 

drogar-se 2.9 

dur  (una cosa, no tou) 2.10.8 

durant __ dies / __setmanes / __ mesos 1.7.4 

durant els àpats 1.7.2 

durant molt temps 1.7.4 

durant poc temps 1.7.4 

durar  [una malaltia, tractament / una visita] 2.9 

durícia 3.4.12 

dutxa  (aparell) 2.5.4 

dutxar(-se) 2.9 

dutxar(-se) 3.12 

ecografia <presa d’imatges per ultrasons> 3.9 

èczema <irritació de la pell> 3.4.12 

edat 2.2.1 

edema  <inflor per acumulació de líquid> 3.4.1 

efervescent 3.6.3 

eixugar 2.9 

ejaculació 3.4.9 

ejacular 2.9 

el dia abans  (temporal) 1.7.1 

el doble 1.5.3 

electricista 2.4 
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electricitat 2.5.6 

electrocardiograma <observació de l’activitat del cor> 3.9 

electroencefalograma <observació de l’activitat del cervell> 3.9 

electromiograma <observació del funcionament dels nervis> 3.9 

ell / ella 1.1.1 

ells / elles 1.1.1 

em sap greu 2.1 

embaràs 3.5.9 

embarassada 2.10.4 

embòlia <obstrucció d’una vena> 3.5.3 

embotit 3.11.5 

emigrar 2.9 

emmalaltir 2.9 

empassar-se 2.9 

empresa  (lloc de treball) 2.4 

en coma 2.10.4 

en dejú 2.10.4 

enciam 3.11.3 

encomanar(-se)  (una malaltia) 2.9 

endarrere 1.8.2 

endavant 1.8.2 

endocrinòleg <metge de les hormones i les glàndules> 3.14 

endoll  (la part amb forats) 2.5.6 

endoscòpia <observació de l’aparell digestiu amb un tub> 3.9 

enfadar-se 2.9 

engonal 3.3.1.2 

engreixar(-se) 2.9 

ennuegar-se 2.9 

ensenyar  (comunicar coneixements) 2.9 

ensenyar  (mostrar) 2.9 

entendre 2.9 

entrar  (en un lloc) 2.9 

entre els àpats 1.7.2 
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entristir(-se) 2.9 

enverinar(-se) 2.9 

enviar  (algú a un lloc) 2.9 

epilèpsia <malaltia del sistema nerviós que causa convulsions> 3.5.6 

erecció 3.4.9 

erupció  (a la pell) <enrogiment i granissada a la pell> 3.4.12 

escala  (esglaons) 2.5.1 

escarlatina 3.5.2 

escleròtica 3.3.1.1 

escola 2.6.2 

escola bressol (guarderia) 2.6.2 

escoltar 2.9 

escombra 2.5.3 

escombrar 2.9 

escombriaire 2.4 

escriure 2.9 

escrot 3.3.1.2 

esgarrifances 3.4.1 

església 2.6.2 

esmorzar  (nom) 3.11.13 

esmorzar  (verb) 2.9 

esòfag 3.3.2.3 

esparadrap 3.7 

espàrrec 3.11.3 

espatlla 3.3.1.2 

espècia 3.11.11 

esperar  (restar en un lloc) 2.9 

espès  (lleganya, farinetes...) 2.10.8 

espinacs 3.11.3 

espirometria <mesurament de la capacitat dels pulmons> 3.9 

esponja 3.12 

esport 2.2.3 

esposa 2.3.1 
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esprai 3.6.3 

esput 3.4.3 

esquena 3.3.1.2 

esquerre 2.10.8 

esquinç <trencament d’un múscul> 3.5.8 

esquizofrènia <malaltia mental amb desdoblament de la personalitat, deliris i 

al·lucinacions> 

3.5.6 

estació  (de tren, vehicles) 2.6.2 

esterilitat  (malaltia) 3.5.9 

esternudar 2.9 

estèrnum 3.3.2.6 

esternut 3.4.11 

estibador 2.4 

estimar 2.9 

estiu 1.6.6 

estómac 3.3.2.3 

estomatitis <inflamació de la boca> 3.5.14 

estrabisme <desviament dels ulls> 3.5.12 

estranger  (adjectiu) 2.10.8 

estrènyer  (la mà, el peu [força d’extremitats]) 2.9 

estrès 3.5.6 

estret 2.10.1 

estudiant 2.4 

estudiar 2.9 

estudis primaris / secundaris / universitaris 2.2.1 

estufa 2.5.6 

exercici  [esport / de rehabilitació] 3.10 

explicar 2.9 

extremitat inferior 3.3.1.3 

extremitat superior 3.3.1.3 

fa molt temps 1.7.1 

fa poc temps 1.7.1 

fàcil 2.10.8 
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faixa 3.8 

faldilla 2.7.1 

fals 2.10.8 

família 2.3.1 

farina de blat / d’arròs 3.11.7 

farinetes  (“papilla”) 3.11.14 

faringe 3.3.2.2 

faringitis <inflamació de la faringe> 3.5.13 

farmacèutic (professió) 3.14 

farmàcia  (botiga) 2.6.2 

farmaciola 3.7 

fat  (gust) 2.10.5 

fava 3.11.4 

feble  (intensitat) 2.10.3 

febre 3.4.1 

febrer 1.6.5 

feina 2.4 

felicitats! 2.1 

fèmur 3.3.2.6 

fer 2.9 

fer bafos 2.9 

fer caca / pipí 2.9 

fer esforç  (físic) 2.9 

fer gàrgares 2.9 

fer mal  [el tabac, la sabata a algú / la panxa a algú / a algú] 2.9 

fer repòs 2.9 

ferida  (lesió) 3.4.12 

fer-se banys 2.9 

fer-se mal 2.9 

fetge  (aliment) 3.11.5 

fetge  (part del cos) 3.3.2.3 

fideus 3.11.7 

figa 3.11.2 
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fill / filla 2.3.1 

fills  (fills+filles) 2.3.1 

finestra 2.5.1 

fins quan? 1.9 

fisioterapeuta <professional que fa la rehabilitació> 3.14 

fisioteràpia 3.14 

flam 3.11.9 

flebitis <inflamació d’una vena> 3.5.3 

flegmó <infecció a les dents> 3.5.14 

fluix vaginal 3.4.8 

foc 2.5.6 

fogot 3.4.8 

fongs  (malaltia, micosi) 3.5.2 

fontanel·la  <forat al crani dels nadons> 3.3.1.1 

footing  (córrer) 2.2.3 

força  (física) 3.4.5 

formatge 3.11.9 

formatge fresc 3.11.9 

formigueig 3.4.5 

forner 2.4 

forquilla 2.5.3 

fort  (intensitat) 2.10.3 

fort  (que té força física) 2.10.4 

fosc  (no clar, colors) 2.8 

fosses nasals 3.3.2.2 

fotofòbia  <molèsties a l’ull per la llum> 3.4.10 

fractura  (d’un os) 3.5.8 

fred  [coses / persones] 2.10.4 

fred  (sensació, no calor) 3.4.1 

fregit 3.11.14 

front  (part del cos) 3.3.1.1 

frontera 2.6.1 

frotis <anàlisi d’una mostra de líquid espès> 3.9 
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fruita 3.11.2 

fum  [de tabac / de foc] 2.5.6 

fumar 2.9 

fumat  (preparació d’aliments) 3.11.14 

furóncol <gra amb pus> 3.4.12 

fuster 2.4 

futbol 2.2.3 

galeta 3.11.8 

galindó (“juanetes”) 3.5.8 

gall dindi  3.11.5 

galleda 2.5.3 

gallina 2.5.7 

galta 3.3.1.1 

galteres 3.5.2 

gana 3.4.4 

gangli 3.3.2.9 

gangrena 3.5.2 

ganivet 2.5.3 

gas 2.5.6 

gasa 3.7 

gasos  (a l’estómac, budells) 3.4.4 

gastritis <inflamació de l’estómac> 3.5.5 

gastroenteritis <inflamació de l’estómac i els budells> 3.5.5 

gat 2.5.7 

gatejar 2.9 

gegantisme 3.5.11 

gel  (glaç) 3.6.3 

gel  (presentació de medicament) 3.6.3 

gel de bany 3.12 

gelat  (aliment) 3.11.8 

gener 1.6.5 

geniva 3.3.1.1 

genoll 3.3.1.3 
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gens  (aigua, sucre) 1.4.3 

gens  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

geriatre <metge de les persones grans> 3.14 

germà / germana 2.3.1 

germà bessó / germana bessona 2.3.1 

germans trigèmins 2.3.1 

gimnàstica 2.2.3 

ginecòleg <metge dels genitals femenins> 3.14 

gingivitis <inflamació a les genives> 3.5.14 

girar(-se)  [donar la volta / el cap / a la dreta] 2.9 

gland 3.3.1.2 

glàndules suprarenals 3.3.2.10 

glaucoma <pressió alta dins l’ull> 3.5.12 

glòbul blanc 3.3.2.9 

glòbul vermell 3.3.2.9 

glopejar 2.9 

glossitis <inflamació de la llengua> 3.5.14 

gluten 3.11.7 

gonorrea 3.5.9 

gorra 2.7.1 

gos 2.5.7 

got 2.5.3 

gota  (malaltia) <excés d’àcid úric a la sang> 3.5.11 

gotes  (presentació de medicament) 3.6.3 

gra  (a la pell) 3.4.12 

gràcies! 2.1 

gram 1.4.1 

gran  (mida) 2.10.1 

gras 2.10.1 

gratuït 2.10.8 

grip 3.5.1 

gris 2.8 

grisós 2.8 



 26

groc 2.8 

grogós 2.8 

grup sanguini 3.3.2.9 

guix 3.7 

gust  (sentit corporal) 3.4.4 

habitació 2.5.1 

habitualment 1.7.3 

haixix 3.13 

hamburguesa 3.11.5 

hàmster 2.5.7 

hematòleg <metge de la sang> 3.14 

hemiplegia <paràlisi de mig cos> 3.5.6 

hemorràgia 3.4.2 

hemorràgia nasal 3.4.11 

hemorroides <morenes, dilatació d’una vena que causa bonys a l’anus> 3.5.5 

hemotòrax <sang al tòrax> 3.5.4 

hepatitis <inflamació del fetge> 3.5.5 

hèrnia d’hiatus <sortida d’una part de l’estómac cap al tòrax> 3.5.5 

hèrnia discal <sortida d’una part de la medul·la entre dues vèrtebres> 3.5.8 

hèrnia inguinal <sortida d’una part del budell cap a l’engonal> 3.5.5 

heroïna  (droga) 3.13 

herpes <inflamació de la pell per un virus>   3.5.15 

himen 3.3.2.7 

hinduisme 2.2.2 

hipermetropia 3.5.12 

hipertiroïdisme <funcionament excessiu de la tiroide> 3.5.11 

hipertonia <rigidesa excessiva dels músculs> 3.4.5 

hipòfisi 3.3.2.10 

hipotiroïdisme <funcionament insuficient de la tiroide> 3.5.11 

hipotonia <relaxament excessiu dels músculs> 3.4.5 

història clínica 3.1 

hivern 1.6.6 

hola! 2.1 
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home 1.1.4 

homeòpata 3.14 

homeopatia 3.14 

hora 1.6.1 

horari 3.2 

hormona 3.3.2.10 

hospital 2.6.2 

hospital 3.2 

icterícia <engroguiment de la pell> 3.4.4 

igual 1.3 

igual 2.10.8 

impotència  (malaltia) 3.5.9 

inconscient  (estat d’un malalt) 2.10.4 

incontinència urinària <impossibilitat de retenir l’orina> 3.5.7 

inestabilitat  <sensació d’inseguretat en caminar o aixecar-se> 3.4.1 

infart <atac de cor, lesió al cor per falta d’oxigen> 3.5.3 

infecció 3.5.1 

infecció al ronyó 3.5.7 

infermer 3.14 

infermeria  (lloc) 3.2 

inflamació 3.4.1 

inflar-se 2.9 

inflor 3.4.1 

informe mèdic 3.1 

infusió  (beguda) 3.11.1 

ingressar  (algú a l’hospital) 2.9 

inhalador  (presentació de medicament) 3.6.3 

injecció 3.6.3 

insecte 2.5.7 

insolació 3.4.12 

insomni 3.4.5 

institut  (escola de secundària) 2.6.2 

insuficiència cardíaca <funcionament deficient del cor> 3.5.3 
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insulina 3.6.2 

intermitent (qualitat del dolor) 2.10.7 

internista <metge dels òrgans interns> 3.14 

intoxicar(-se) 2.9 

iode 3.6.2 

iogurt 3.11.9 

iris 3.3.1.1 

irritació  (física) 3.4.1 

islam 2.2.2 

jaqueta 2.7.1 

jardiner 2.4 

jersei 2.7.1 

jo 1.1.1 

joguina 2.5.5 

jove 2.10.2 

jubilat 2.4 

judaisme 2.2.2 

jugar  [diversió / diners [ludopaties]] 2.9 

juliol 1.6.5 

julivert 3.11.11 

juny 1.6.5 

kiwi 3.11.2 

l’endemà 1.7.1 

la meitat 1.5.3 

la setmana passada  (temporal) 1.7.1 

la setmana vinent  (temporal) 1.7.1 

laboratori  (clínic) 3.2 

làmpara 2.5.6 

laringe 3.3.2.2 

laringitis <inflamació de la laringe> 3.5.13 

lavabo  (aigüera) 2.5.4 

lavabo  (habitació) 2.5.1 

lavativa 3.6.3 
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laxant  (medicament) 3.6.2 

lent  (no ràpid) 2.10.8 

lent de contacte 3.8 

lepra 3.5.2 

leucèmia <càncer de la sang> 3.5.10 

licor 3.11.1 

limfoma  <càncer dels ganglis> 3.5.10 

líquid  (adjectiu) 2.10.8 

litre 1.4.1 

llaga 3.4.12 

llaga a la còrnia 3.5.12 

llaga d’estómac 3.5.5 

llàgrima 3.4.10 

llaminadures 3.11.8 

llana  (tipus de teixit) 2.7.1 

llarg 2.10.1 

llargada 1.4.1 

llavi 3.3.1.1 

llavis de la vulva 3.3.1.2 

lleganya 3.4.10 

llegir 2.9 

llegum 3.11.4 

lleixiu  2.5.3 

llençol 2.5.2 

llengua  (idioma) 2.2.1 

llengua  (part del cos) 3.3.1.1 

llenguado 3.11.6 

llentia 3.11.4 

llet 3.11.9 

llet artificial 3.11.9 

llet de continuació 3.11.9 

llet de soja 3.11.9 

llet descremada 3.11.9 
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llet materna 3.11.9 

llevador <professional que controla l’embaràs i el part> 3.14 

llevar-se 2.9 

llibreta d’autocontrol del diabètic 3.1 

lligament  (part del cos) 3.3.2.6 

llima  (d’ungles) 3.12 

llimona 3.11.2 

llit 2.5.2 

llitera  (“camilla”) 3.7 

lloc 1.8 

lloc de naixement 2.2.1 

lloc de residència 2.2.1 

llogater 2.3.2 

lluç 3.11.6 

llum  (claror) 2.5.6 

lluna 2.6.3 

lluny 1.8.4 

lòbul 3.3.1.1 

loció 3.6.3 

lumbago <dolor a la part baixa de l’esquena> 3.5.8 

luxació <sortida de l’articulació d’un os> 3.5.8 

luxació congènita als malucs <sortida de lloc del cap del fèmur des del 

naixement> 

3.5.8 

mà 3.3.1.3 

maduixa 3.11.2 

mai 1.7.3 

maig 1.6.5 

maionesa 3.11.10 

mal alè 3.4.4 

mal d’esquena 3.4.7 

mal d’estómac 3.4.4 

mal d’orella 3.4.11 

mal de cap 3.4.1 
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mal de coll 3.4.11 

mal de panxa 3.4.4 

mal gest 3.4.7 

mala digestió 3.4.4 

malalt 2.10.4 

malaltia 3.5.1 

malaltia venèria 3.5.9 

malament 1.3 

malària 3.5.2 

maligne  (tumor…) 2.10.6 

maluc 3.3.1.2 

mamar 2.9 

mamografia <radiografia del pit [mama]> 3.9 

manc 2.10.4 

mandarina 3.11.2 

mandíbula 3.3.1.1 

mandioca 3.11.3 

mango 3.11.2 

manta 2.5.2 

mantega 3.11.9 

maquillatge 3.12 

mar 2.6.3 

març 1.6.5 

marcapassos 3.8 

mare 2.3.1 

mareig  [nàusea / desmai / de cap] 3.4.1 

marejar-se  [nàusea / desmai / de cap] 2.9 

marejat  [nàusea / desmai / de cap] 2.10.4 

margarina 3.11.9 

marihuana  3.13 

mariner  2.4 

marisc 3.11.6 

marit 2.3.1 
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marró 2.8 

marronós 2.8 

màscara d’oxigen 3.7 

massa  (aigua, sucre) 1.4.3 

massa  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

massa  (nens, pastilles) 1.4.2 

mastegar 2.9 

mastitis <inflamació al pit [mama]> 3.5.9 

matí 1.6.2 

matriu 3.3.2.7 

maxil·lar superior 3.3.1.1 

mecànic  (professió) 2.4 

medicament 3.6.1 

medul·la espinal 3.3.2.4 

mel 3.11.8 

melic 3.3.1.2 

melmelada 3.11.8 

meló 3.11.2 

melsa 3.3.2.9 

memòria  (capacitat de recordar) 3.4.5 

menàrquia <primera menstruació> 3.4.8 

meningitis 3.5.2 

menjador  (habitació) 2.5.1 

menjar  (verb) 2.9 

menopausa 3.5.9 

menstruació 3.4.8 

menta  (herba)  3.11.11 

mentó 3.3.1.1 

menys  (aigua, sucre) 1.4.3 

menys  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

menys  (nens, pastilles) 1.4.2 

mercat 2.6.2 

mes 1.6.1 
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més  (aigua, sucre) 1.4.3 

més  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

més  (nens, pastilles) 1.4.2 

més tard 1.7.1 

mesquita 2.6.2 

mestre 2.4 

mestressa de casa 2.4 

metadona 3.13 

metge 3.14 

metge de capçalera 3.14 

metre 1.4.1 

metrorràgia <pèrdua de sang entre les menstruacions> 3.4.8 

meu 1.1.2 

migdia 1.6.2 

migranya <dolor fort a una part del cap> 3.5.6 

mil 1.5.1 

millor 1.3 

miner 2.4 

minut 1.6.1 

miopia 3.5.12 

mirar  (una cosa, persona) 2.9 

mitges  (roba) 2.7.1 

mitja hora 1.6.3 

mitjó 2.7.1 

moc  3.4.3 

mocador 3.12 

mocador del cap 2.7.1 

mocar(-se) 2.9 

moll de l’os 3.3.2.9 

molt (aigua, sucre) 1.4.3 

molt  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

molt cuit  (cocció d’aliments) 3.11.14 

molts  (nens, pastilles) 1.4.2 
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mongeta seca 3.11.4 

mongeta tendra 3.11.3 

monja 2.4 

morat  (color) 2.8 

morir 2.9 

mort  (no viu) 2.10.4 

mosquit 2.5.7 

mossegar 2.9 

mostassa 3.11.11 

moto 2.6.4 

moure(‘s)  (bellugar(-se)) 2.9 

mugró 3.3.1.2 

muntanya 2.6.3 

múscul 3.3.2.6 

mussol  (a l’ull) <furóncol a la parpella> 3.5.12  

mut 2.10.4 

mutilació genital femenina 3.10 

mútua de treball 3.1 

nadó 1.1.4 

nanisme 3.5.11 

nas 3.3.1.1 

nata 3.11.9 

natació 2.2.3 

nàusea 3.4.4 

nebot / neboda 2.3.1 

nedar 2.9 

nefròleg <metge dels ronyons> 3.14 

negatiu  (resultat d’una prova) 2.10.8 

negre  (color) 2.8 

néixer 2.9 

nen / nena 1.1.4 

nervi 3.3.2.4 

nerviós  (estat d’una persona) 2.10.4 
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net  [coses / persones] 2.10.4 

nét / néta 2.3.1 

netejar 2.9 

neuròleg <metge del cervell> 3.14 

nevera 2.5.3 

ningú 1.1.3 

nit 1.6.2 

no 1.2 

no ho sé 1.2 

noi / noia 1.1.4 

nom 2.2.1 

nombre 1.5 

només  (aigua, sucre) 1.4.3 

només  (nen, pastilla) 1.4.2 

noranta 1.5.1 

nosaltres 1.1.1 

nostre 1.1.2 

nou  (aliment) 3.11.2 

nou  (no vell) 2.10.2 

nou  (numeral) 1.5.1 

nou del coll 3.3.1.1 

novè 1.5.2 

novembre 1.6.5 

nuca 3.3.1.1 

número 1.5 

número d’historial 2.2.1 

número de passaport / NIE 2.2.1 

número de targeta sanitària 2.2.1 

número de telèfon 2.2.1 

obert  (porta, botiga) 2.10.8 

obesitat 3.5.11 

oblidar 2.9 

obrir  [la porta, un pot / la boca, els ulls] 2.9 
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obstrucció intestinal <obstrucció del budell> 3.5.5 

ocell 2.5.7 

octubre 1.6.5 

odontòleg  <dentista, professional que tracta les dents> 3.14 

ofec 3.4.3 

ofegar-se  [a l’aigua / falta d’aire] 2.9 

oftalmòleg  <oculista, metge dels ulls> 3.14 

oïda  (sentit corporal) 3.4.11 

olfacte  (sentit corporal) 3.4.11 

oli d’oliva / de girasol / de cacauet / de blat de moro 3.11.11 

oliva 3.11.3 

olorar 2.9 

omplir  (un recipient) 2.9 

on?  [situació/direcció] 1.9 

oncle / tia 2.3.1 

oncòleg <metge del càncer> 3.14 

onze 1.5.1 

onzè 1.5.2 

operació  (quirúrgica) 3.10 

operar  (intervenció quirúrgica) 2.9 

opressiu  (qualitat del dolor) 2.10.7 

òptic <professional que gradua la vista> 3.14 

optometria <mesurament de la vista> 3.9 

orella 3.3.1.1 

orina 3.4.6 

orinar 2.9 

os 3.3.2.6 

otitis <inflamació de l’orella> 3.5.13 

otorinolaringòleg <metge de les orelles, nas i gola> 3.14 

ou 3.11.10 

ovari 3.3.2.7 

ovulació 3.4.8 

pa 3.11.7 
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pacient  (persona que va al metge) 1.1.4 

paella  (per fregir) 2.5.3 

pagar 2.9 

pagès 2.4 

país 2.6.1 

pal de fregar 2.5.3 

paladar  (part del cos) 3.3.1.1 

palangana 2.5.3 

paleta  (professió) 2.4 

pal·lidesa 3.4.1 

palmell de la mà 3.3.1.3 

palpitacions <batecs ràpids del cor> 3.4.2 

pàncrees 3.3.2.3 

pantalons 2.7.1 

panxa 3.3.1.2 

panxell de la cama 3.3.1.3 

paper higiènic 3.12 

paràlisi 3.4.5 

paraplegia <paràlisi de la part inferior del cos> 3.5.6 

paràsits 3.4.4 

paratiroide 3.3.2.10 

parc 2.6.2 

pare 2.3.1 

parella  (cònjuge) 2.3.1 

parent 2.3.1 

pares  (pare+mare) 2.3.1 

parir 2.9 

parlar  [dir paraules / un idioma] 2.9 

parpella 3.3.1.1 

parpellejar 2.9 

part  (acte de parir) 3.10 

passaport 2.2.1 

passar  [ocórrer / desaparèixer] 2.9 
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passar-s’ho bé / malament 2.9 

passejar 2.9 

pasta  (espaguetis…) 3.11.7 

pasta de dents 3.12 

pastanaga 3.11.3 

pastilla 3.6.3 

pastilles  (de droga)  3.13 

pastís 3.11.8 

pastor 2.4 

patata 3.11.3 

patir  [físic / psíquic] 2.9 

pebre 3.11.11 

pebre vermell 3.11.11 

pebrot 3.11.3 

pediatre <metge dels nens> 3.14 

pedres al ronyó 3.5.7 

pegar 2.9 

peix 3.11.6 

peixater 2.4 

pèl 3.3.1 

pell 3.3.1 

pelvis 3.3.2.6 

penicil·lina 3.6.2 

penis 3.3.1.2 

pensar  [en algú, en alguna cosa] 2.9 

pensió  [de jubilació / subsidi] 2.4 

per a què? 1.9 

per on? 1.9 

per què? 1.9 

pera 3.11.2 

perdó! 2.1 

perdre  (una cosa) 2.9 

perdre el coneixement 2.9 
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perdre’s 2.9 

perfusió <acció de posar el gota a gota> 3.10 

pericarditis <inflamació de la membrana que envolta el cor> 3.5.3 

permès 2.10.8 

permetre 2.9 

permís de maternitat 3.1 

permís de residència 2.2.1 

pernil dolç 3.11.5 

pernil salat 3.11.5 

perruquer 2.4 

persona 1.1.4 

pes 1.4.1 

pesar  [mesurar el pes / tenir un pes] 2.9 

pèsol 3.11.4 

pestanya 3.3.1.1 

pet  3.4.4 

petició de __ 3.1 

petit  (mida) 2.10.1 

peu 3.3.1.3 

picada  (d’animal) 3.4.12 

picant  2.10.5 

picar  [un insecte / un teixit / una part del cos] 2.9 

picor 3.4.1 

piga 3.4.12 

pijama 2.7.1 

pinces 3.7 

pinta  (per als cabells) 3.12 

pinya  (fruita tropical) 3.11.2 

pipa 3.13 

pirosi <cremor d’estómac> 3.4.4 

pis  (habitatge) 2.5.1 

piscina 2.6.2 

pit  (mama) 3.3.1.2 
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pit  (tòrax) 3.3.1.2 

pitjor 1.3 

plaça  (no mercat) 2.6.1 

planta  (vegetal) 2.6.3 

planta del peu 3.3.1.3 

plaqueta  (de la sang) 3.3.2.9 

plat  (estri) 2.5.3 

plàtan 3.11.2 

platja 2.6.3 

ple 2.10.8 

pleura 3.3.2.2 

plorar  [una persona / l’ull] 2.9 

pneumòleg <metge dels pulmons / aparell respiratori> 3.14 

pneumònia <pulmonia, inflamació dels pulmons> 3.5.4 

pneumotòrax <aire a la pleura> 3.5.4 

poble  (lloc) 2.6.1 

poc  (aigua, sucre) 1.4.3 

poc  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

poc cuit  (cocció d’aliments) 3.11.14 

pocs (nens, pastilles) 1.4.2 

policia  (professió) 2.4 

poliomielitis 3.5.2 

pollastre  (aliment) 3.11.5 

pollastre  (animal) 2.5.7 

pol·len 2.6.3 

polls  (del cap) 3.5.15 

pols  (brutícia) 2.6.3 

pólvores  (presentació de medicament) 3.6.3 

pólvores de talc 3.6.2 

poma 3.11.2 

pomada 3.6.3 

pont 2.6.1 

por 3.4.5 
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porc  (animal) 2.5.7 

port 2.6.2 

porta 2.5.1 

portar  [una cosa a un lloc / pes / roba posada] 2.9 

porter 2.4 

posar  [una cosa a un lloc / una injecció] 2.9 

posar-se al llit 2.9 

positiu  (resultat d’una prova) 2.10.8 

pot  (recipient) 2.5.3 

pot d’orina / de femta 3.7 

potser  1.2 

practicant  (d’una religió) 2.2.2 

preguntar 2.9 

prematur (part) 2.10.2 

prendre  (un medicament) 2.9 

prendre el pols 2.9 

prendre el sol / l’aire 2.9 

prendre la pressió arterial 2.9 

prendre la temperatura 2.9 

preocupat 2.10.4 

prepuci 3.3.1.2 

presbícia 3.5.12 

prescripció  (mèdica) 3.6.1 

preservatiu 3.6.2 

presó 2.6.2 

préssec 3.11.2 

pressió arterial alta / baixa 3.4.2 

prevenir 2.9 

prim  [magre / no gruixut] 2.10.1 

primavera 1.6.6 

primer 1.5.2 

productes de neteja 2.5.3 

professió 2.4 
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professor 2.4 

prohibir 2.9 

prohibit 2.10.8 

propietari 2.3.2 

pròstata 3.3.2.8 

prostatitis <inflamació de la pròstata> 3.5.7 

prostitució 2.4 

pròtesi 3.8 

prova  (mèdica) 3.9 

prova d’al·lèrgia 3.9 

prova de l’embaràs 3.9 

prova de la tuberculina 3.9 

pruna 3.11.2 

psicòleg 3.14 

psiquiatre <metge de les malalties mentals> 3.14 

psoriasi <malaltia de la pell que causa descamació> 3.5.15 

pubis 3.3.1.2 

pujar  [a un lloc / les escales / els pantalons / la febre] 2.9 

pulmó 3.3.2.2 

pulsatiu  (qualitat del dolor) 2.10.7 

punxada  (tipus de dolor) 3.4.1 

punxant  (qualitat del dolor) 2.10.7 

punxar(-se)  [posar una injecció / amb una cosa que punxa] 2.9 

pupil·la 3.3.1.1 

puré 3.11.14 

pus 3.4.12 

quan? 1.9 

quant?  [aigua / caminar] 1.9 

quants?  [pastilles, nens] 1.9 

quaranta 1.5.1 

quaranta-dos 1.5.1 

quaranta-un 1.5.1 

quart  (numeral) 1.5.2 
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quatre 1.5.1 

què? 1.9 

queixal 3.3.1.1 

queixal del seny 3.3.1.1 

qui? 1.9 

quilogram 1.4.1 

quimioteràpia <tractament del càncer amb substàncies químiques> 3.10 

quin? 1.9 

quinze 1.5.1 

quiròfan 3.2 

quist <bossa de líquid al cos> 3.5.1 

radiografia <presa d’imatges per raigs-X> 3.9 

radiòleg <metge que fa radiografies> 3.14 

radioteràpia <tractament del càncer amb radiacions> 3.10 

raïm 3.11.2 

rampa  (contracció muscular) 3.5.8 

rap  3.11.6 

ràpid 2.10.8 

raquitisme 3.5.11 

raspall de cabell 3.12 

raspall de dents 3.12 

rata 2.5.7 

recaure  (en una malaltia) 2.9 

recepció  (lloc) 3.2 

recepta 3.6.1 

receptar 2.9 

recol·lector  (professió) 2.4 

recomanar 2.9 

reconèixer  (una persona, un objecte) 2.9 

recordar 2.9 

recte  (part del tub digestiu) 3.3.2.3 

recuperar-se  (d’una malaltia) 2.9 

reflexos  <moviments involuntaris del cos com a resposta a un factor extern> 3.4.5 
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reflexoteràpia 3.14 

reflux gastroesofàgic <pujada d’àcid a l’esòfag> 3.5.5 

reflux vesicoureteral <pujada de l’orina al ronyó> 3.5.7 

refredat  (malaltia) 3.5.4 

regularment  (amb freqüència regular) 1.7.3 

regurgitar 2.9 

rehabilitació  (mèdica) 3.10 

relaxar-se 2.9 

religió 2.2.2 

rellotge  [de polsera / de paret] 2.5.6 

remenar  (sacsejar un xarop) 2.9 

remolatxa 3.11.3 

rentar(-se) 2.9 

rentar(-se) 3.12 

res 1.4.4 

respirar 2.9 

respondre  (a una pregunta) 2.9 

ressonància magnètica nuclear 3.9 

ressopó  3.11.13 

restaurant 2.6.2 

restrenyiment 3.4.4 

retard mental 3.5.6 

retenció urinària <impossibilitat de fer pipí> 3.4.6 

retornar  (una cosa) 2.9 

reumatisme 3.5.8 

reumatòleg <metge del reuma> 3.14 

rigidesa  (de nuca) 3.4.5 

rinitis <ragera de nas, inflamació de la mucosa nasal> 3.5.13 

riu  (corrent d’aigua) 2.6.3 

riure 2.9 

roba  (vestits) 2.7.1 

roncar 2.9 

ronyó  (part del cos humà) 3.3.2.5 
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ronyons  (aliment) 3.11.5 

rosa  (color) 2.8 

rostit  (tipus de cocció) 3.11.14 

rot 3.4.4 

rubèola 3.5.2 

ruptura de lligaments 3.5.8 

sa  (que té bona salut) 2.10.4 

sabata 2.7.2 

sabata d’esport 2.7.2 

sabatilla  (de casa) 2.7.2 

saber  [una cosa / fer una cosa] 2.9 

sabó 3.12 

sacarina 3.11.8 

sal 3.11.11 

sala d’espera 3.2 

salat 2.10.5 

saliva 3.4.4 

salmó 3.11.6 

salsa 3.11.11 

saltar  [fer salts / des d’un lloc alt] 2.9 

salut 3.5.1 

samarreta 2.7.1 

sandàlia 2.7.2 

sang 3.3.2.1 

sanglotar 2.9 

sardina 3.11.6 

sarna 3.5.2 

sedant  (medicament) 3.6.2 

segon  (numeral) 1.5.2 

seguir  [una persona / unes instruccions] 2.9 

seixanta 1.5.1 

semen 3.4.9 

sèmola 3.11.7 
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sempre 1.7.3 

sense religió 2.2.2 

sentir  [un so / tenir sensibilitat física] 2.9 

sentir-hi  (tenir capacitat de sentir) 2.9 

separat  (estat civil) 2.2.1 

sèpsia <infecció interna generalitzada> 3.5.2 

sequedat vaginal 3.4.8 

sèrum 3.7 

set  (ganes de beure) 3.4.4 

set  (numeral) 1.5.1 

setanta 1.5.1 

setè 1.5.2 

setembre 1.6.5 

setmana 1.6.1 

setze 1.5.1 

seu  [d’ell / d’ella / de vostè] 1.1.2 

seu  [d’ells / d’elles / de vostès] 1.1.2 

seure 2.9 

sí 1.2 

si us plau 2.1 

sida 3.5.2 

sífilis 3.5.9 

sikhisme 2.2.2 

sinagoga 2.6.2 

síndria 3.11.2 

sinusitis <inflamació de les cavitats dels ossos de la cara> 3.5.13 

sis 1.5.1 

sisè 1.5.2 

situació il·legal  (sense papers) 2.2.1 

sobri  (no begut) 2.10.4 

sofà 2.5.1 

soja 3.11.4 

sol  (astre) 2.6.3 
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sol  (no acompanyat) 2.10.8 

solc de les natges 3.3.1.2 

soldat 2.4 

sòlid  (no líquid) 2.10.8 

solter 2.2.1 

somnàmbul 2.10.4 

somniar 2.9 

somnolència 3.4.1 

somriure 2.9 

son  (ganes de dormir) 3.4.5 

sonda  (instrument mèdic) 3.7 

sopar  (nom) 3.11.13 

sopar  (verb) 2.9 

sord 2.10.4 

sordesa 3.5.13 

soroll 2.6.3 

sortir  (d’un lloc) 2.9 

sostenidors 2.7.1 

sovint 1.7.3 

suar 2.9 

subjectar  (una persona) 2.9 

suc 3.11.1 

sucre 3.11.8 

suïcidar-se 2.9 

suor 3.4.12 

supermercat 2.6.2 

supositori 3.6.3 

tabac 3.13 

TAC  (escàner) 3.9 

taca  (a la pell) 3.4.12 

tacte  (sentit corporal) 3.4.12 

tallar(-se) 2.9 

taló  (part del cos) 3.3.1.3 
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també  1.2 

tampó  (per a la menstruació) 3.12 

tampoc  1.2 

tancar  [la porta, un pot / la boca, els ulls] 2.9 

tancat  2.10.8 

taoisme 2.2.2 

taquicàrdia <pols ràpid> 3.4.2 

tard  1.7.5 

tarda 1.6.2 

tardor 1.6.6 

targeta sanitària 3.1 

taronja  (color) 2.8 

taronja  (fruita) 3.11.2 

tassa 2.5.3 

taula 2.5.1 

taxi 2.6.4 

te  (beguda) 3.11.1 

telèfon 2.5.6 

telèfon mòbil 2.5.6 

telefonar 2.9 

televisió 2.5.6 

templa 3.3.1.1 

temple 2.6.2 

tendó 3.3.2.6 

tenir ganes  (de fer una cosa) 2.9 

tenir la menstruació 2.9 

tenir relacions sexuals 2.9 

tennis 2.2.3 

teràpia 3.10 

tercer 1.5.2 

termòmetre  (per a la febre) 3.7 

testicle 3.3.1.2 

testimoni de Jehovà 2.2.2 
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tètanus 3.5.2 

tetina  (del biberó) 2.5.5 

tetraplegia <paràlisi de cames i braços> 3.5.6 

teu 1.1.2 

tifus 3.5.2 

timpà 3.3.1.1 

tirallet 2.5.5 

tireta  (“tirita”) 3.7 

tiroide 3.3.2.10 

tisores 3.7 

tocar  (palpar) 2.9 

tocar el sol / l’aire 2.9 

tocòleg <metge que assisteix el part> 3.14 

tomàquet 3.11.3 

tonyina 3.11.6 

tòrax 3.3.1.2 

torçar-se  [el peu, la mà / la boca] 2.9 

tornar  [a un lloc / d’un lloc / a fer una cosa] 2.9 

torrat  (cocció d’aliments) 3.11.14 

torticoli 3.5.8 

tos  [seca / de pit] 3.4.3 

tos ferina 3.5.2 

tossir 2.9 

tot  (aigua, sucre) 1.4.3 

tot  (sencer) 1.4.2 

tot  (tot és bo) 1.4.4 

tothom 1.1.3 

tots  (nens, pastilles) 1.4.2 

tou  (una cosa) 2.10.8 

tovallola 3.12 

tractament  (mèdic) 3.10 

traduir 2.9 

tranquil 2.10.4 
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transfusió de sang 3.10 

tràquea 3.3.2.2 

traumatòleg <metge dels ossos> 3.14 

treballador 2.4 

treballador social 3.14 

treballar 2.9 

tremolar 2.9 

tremolor 3.4.5 

tren 2.6.4 

trencar(-se)  [un objecte / un os] 2.9 

trenta 1.5.1 

trenta-cinc 1.5.1 

trenta-dos 1.5.1 

trenta-nou 1.5.1 

trenta-quatre 1.5.1 

trenta-set 1.5.1 

trenta-sis 1.5.1 

trenta-tres 1.5.1 

trenta-un 1.5.1 

trenta-vuit 1.5.1 

tres 1.5.1 

tres quarts d’hora 1.6.3 

tres-cents 1.5.1 

tretze 1.5.1 

treure(‘s)  [una cosa d’un lloc / la llengua / la roba] 2.9 

treure punts  (d’una operació) 2.9 

trist 2.10.4 

tristesa 3.4.5 

triturat 3.11.14 

trobar  [algú / alguna cosa] 2.9 

trobar-se bé / malament 2.9 

trombosi <obstrucció d’una artèria per coàgul de sang> 3.5.3 

trompes de Fal·lopi 3.3.2.7 
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tronc  (cos humà) 3.3.1.2 

truita  (d’ou) 3.11.10 

truita  (peix) 3.11.6 

tu 1.1.1 

tuberculosi 3.5.4 

tumor 3.4.1 

turbant  2.7.1 

turmell 3.3.1.3 

ull 3.3.1.1 

ulleres 3.8 

últim 2.10.8 

un 1.5.1 

un dia sí, un dia no 1.7.3 

un enter 1.5.3 

un glop de  (mesura) 1.4.3 

un got de  (mesura) 1.4.3 

un quart  (una quarta part) 1.5.3 

un quart d’hora 1.6.3 

un terç 1.5.3 

una cullerada de  (mesura) 1.4.3 

una culleradeta de  (mesura) 1.4.3 

una hora 1.6.3 

una mica  (aigua, sucre) 1.4.3 

una mica  (bé, gran, caminar) 1.4.5 

una tassa de  (mesura) 1.4.3 

ungla 3.3.1.3 

ungüent 3.6.3 

universitat 2.6.2 

urèter 3.3.2.5 

uretra 3.3.2.5 

urgència 3.2 

uròleg <metge de les vies urinàries i dels genitals masculins> 3.14 

urticària <erupció a la pell que causa picor i taques rosades> 3.5.15 



 52

úvula 3.3.1.1 

vaca 2.5.7 

vacuna 3.6.2 

vagina 3.3.2.7 

vaixell 2.6.4 

varicel·la 3.5.2 

varices 3.5.3 

vàter 2.5.4 

__ vegades al dia /__setmana /__mes /__any 1.7.3 

vegetarià 3.11.12 

veí 2.3.2 

vel  (per al cap) 2.7.1 

vell  (cosa) 2.10.2 

vell  (persona) 2.10.2 

vell (nom, persona) 1.1.4 

vena 3.3.2.1 

venedor 2.4 

venir 2.9 

vent 2.6.3 

verat  3.11.6 

verd 2.8 

verdós 2.8 

verdura 3.11.3 

vermell 2.8 

vermellós 2.8 

verola 3.5.2 

vèrtebra 3.3.2.6 

vertigen <rodament de cap> 3.4.5 

vespre 1.6.2 

vestir(-se) 2.9 

vestit  (roba) 2.7.1 

vestit  (no despullat) 2.10.4 

veure  (una cosa) 2.9 
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veure-hi  (tenir capacitat de veure) 2.9 

vi 3.11.1 

viatjar 2.9 

vidu 2.2.1 

vigilant  (professió) 2.4 

vinagre 3.11.11 

vint  1.5.1 

vint-i-cinc 1.5.1 

vint-i-dos 1.5.1 

vint-i-nou 1.5.1 

vint-i-quatre 1.5.1 

vint-i-set 1.5.1 

vint-i-sis 1.5.1 

vint-i-tres 1.5.1 

vint-i-un 1.5.1 

vint-i-vuit 1.5.1 

violar  (agressió sexual) 2.9 

virasi <malaltia causada per virus> 3.5.1 

visita  (acció de visitar) 3.2 

visitar  (el metge visita) 2.9 

vista  (sentit corporal) 3.4.10 

vitamina 3.6.2 

viu (no mort) 2.10.4 

viure  [ser viu / habitar] 2.9 

voler 2.9 

vòmit 3.4.4 

vomitar 2.9 

vosaltres 1.1.1 

vostè 1.1.1 

vostès 1.1.1 

vostre 1.1.2 

vuit 1.5.1 

vuitanta 1.5.1 
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vuitè 1.5.2 

vulva 3.3.1.2 

xai 2.5.7 

xaman        2.4 

xampú 3.12 

xancleta 2.7.2 

xarampió 3.5.2 

xarop 3.6.3 

xeringa 3.7 

xiulets  (sorolls en respirar) 3.4.3 

xocolata 3.11.8 

xumet 2.5.5 

zelador 3.14 

zero 1.5.1 

zona d’urgències 3.2 
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2.5.3. CUINA 
2.5.4. LAVABO 
2.5.5. ESTRIS PER ALS NENS 
2.5.6. SERVEIS, ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES 
2.5.7. ANIMALS 

 
2.6. LLOC DE RESIDÈNCIA I TRANSPORTS 
 

2.6.1. GENERAL 
2.6.2. EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS 
2.6.3. NATURA, AMBIENT 
2.6.4. TRANSPORTS 

 
2.7. ROBA DE VESTIR I CALÇAT 
 

2.7.1. ROBA 
2.7.2. CALÇAT 
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2.8. TERMES PER ALS COLORS 
 
2.9. VERBS 
 
2.10. ADJECTIUS  
 

2.10.1. MIDA 
2.10.2. EDAT, TEMPS 
2.10.3. INTENSITAT 
2.10.4. ESTATS FÍSICS I PSÍQUICS 
2.10.5. GUSTOS 
2.10.6. QUALITAT 
2.10.7. QUALITATS DEL DOLOR 
2.10.8. ALTRES 

 
 
 
3. LÈXIC MÈDIC 
 
 
3.1. DOCUMENTS SANITARIS 
 
3.2. AL CENTRE SANITARI 
 
3.3. PARTS DEL COS 
 

3.3.1. PARTS DEL COS (EXTERNES) 

3.3.1.1. Cap i coll 
3.3.1.2. Cos 
3.3.1.3. Extremitats 

3.3.2. PARTS DEL COS (INTERNES) 

3.3.2.1. Aparell cardiovascular 
3.3.2.2. Aparell respiratori 
3.3.2.3. Aparell digestiu 
3.3.2.4. Sistema nerviós 
3.3.2.5. Aparell urinari 
3.3.2.6. Aparell locomotor 
3.3.2.7. Aparell genital femení 
3.3.2.8. Aparell genital masculí 
3.3.2.9. Sistema hematopoètic 
3.3.2.10. Sistema endocrí 

 
3.4. SEMIOLOGIA 
 

3.4.1. GENERALS 
3.4.2. APARELL CARDIOVASCULAR 
3.4.3. APARELL RESPIRATORI 
3.4.4. APARELL DIGESTIU 
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3.4.5. SISTEMA NERVIÓS (I PSIQUIATRIA) 
3.4.6. APARELL URINARI 
3.4.7. APARELL LOCOMOTOR 
3.4.8. APARELL GENITAL FEMENÍ 
3.4.9. APARELL GENITAL MASCULÍ 
3.4.10. ULL 
3.4.11. OTORINOLARINGOLOGIA 
3.4.12. PELL 

 
3.5. DIAGNÒSTICS 
 

3.5.1. GENERAL 
3.5.2. INFECCIOSES GENERALS 
3.5.3. APARELL CARDIOVASCULAR 
3.5.4. APARELL RESPIRATORI 
3.5.5. APARELL DIGESTIU 
3.5.6. SISTEMA NERVIÓS (I PSIQUIATRIA) 
3.5.7. APARELL URINARI 
3.5.8. APARELL LOCOMOTOR 
3.5.9. APARELL GENITAL 
3.5.10. SISTEMA HEMATOPOIÈTIC 
3.5.11. SISTEMA ENDOCRÍ 
3.5.12. ULL 
3.5.13. OTORINOLARINGOLOGIA 
3.5.14. BOCA 
3.5.15. PELL 

 
3.6. MEDICACIÓ I TRACTAMENTS 
 

3.6.1. GENERAL 
3.6.2. MEDICAMENTS I TRACTAMENTS 
3.6.3. PRESENTACIÓ DELS MEDICAMENTS 

 
3.7. MATERIAL SANITARI 
 
3.8. PRÒTESIS I MATERIAL ORTOPÈDIC 
 
3.9. EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
3.10. INTERVENCIONS I PRESCRIPCIONS 
 
3.11. HÀBITS ALIMENTARIS 
 

3.11.1. BEGUDES 
3.11.2. FRUITA 
3.11.3. VERDURES I HORTALISSES... 
3.11.4. LLEGUMS 
3.11.5. CARN, EMBOTIT, VÍSCERES 
3.11.6. PEIX, MARISC 
3.11.7. CEREALS, PA 
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3.11.8. PASTISSERIA 
3.11.9. LÀCTICS (O SUBSTITUTS) 
3.11.10. OUS 
3.11.11. ESPÈCIES I CONDIMENTS 
3.11.12. DIETES 
3.11.13. ÀPATS 
3.11.14. COCCIÓ, PREPARACIÓ 

 
3.12. HIGIENE 
 
3.13. HÀBITS TÒXICS 
 
3.14. DISCIPLINES I PROFESSIONALS SANITARIS 
 
 
  
 


