
 

 

 

1ª setmana  

 

1. De quina llengua és originària la paraula arrova, que designa el símbol @, i quin 
significat tenia inicialment? 
 
La paraula arrova, que designa el símbol @, prové del mot àrab ar-rub'a.  Era una unitat de mesura de pes 
equivalent a una quarta part d’un quintar. 
 
El símbol @ ve del llatí, i és una preposició. Els copistes medievals l'utilitzaven per formar la preposició llatina ad 
(fins a), unint les lletres a i d tancant la primera en un cercle.   
 
La relació del símbol @ amb el correu electrònic és molt posterior. Fou idea d'un jove enginyer nord-americà, Ray 
Tomlinson que el 1971, en crear el correu electrònic, el va triar perquè era un dels pocs símbols disponibles als 
teclats.  
 

 

2. Dàlmata a més de designar una raça de gossos,  té un altre significat. Saps quin? 
 
El dàlmata és una llengua extingida que s'havia parlat a l'actual Croàcia i part de Bòsnia, és a dir, l'antiga 
Dalmàcia. Era una llengua romànica considerada de transició entre l'italià i el romanès.  

 

3. Les llengües del Congo pertanyen a la família nigerocongolesa, però saps què 
significa congo? 

Congo significa “muntanya”. Al continent africà es parlen unes 1.500 llengües repartides en quatre famílies 
lingüístiques: l'afroasiàtica, la nigerocongolesa, la nilosahariana i la khoisan.  La família nigerocongolesa és 
l’agrupació de llengües més gran del món després de l'austronèsica. S’estén del Senegal a Kenya i fins al sud del 
continent.  

 

4. Què tenen en comú les paraules caviar i iogurt? 
Totes dues venen del turc. Iogurt deriva de la forma yoghurt. Pel que fa a la paraula caviar, deriva del turc haviar. 
No està clar si del turc va passar al francès (caviar) o a l'italià (caviaro). 
 

 
5. Quin és l’origen etimològic de la paraula pantalons? 

La paraula pantalons prové del nom de Pantalone, personatge de la Commedia dell'Arte italiana, representada a 
partir del segle XVI. Pantalone, que vestia pantalons llargs venecians, era un vell encorbat, luxuriós i avar devot 
de San Pantaleone. Sempre representava el paper de vigilant d'alguna parella d'amants. 



 

 

 

2ª setmana  

 

6. En quina llengua s’utilitza l’alfabet tifinag? On es parla? 
El tifinag és un alfabet d'origen incert, probablement d'arrels líbiques, i és l'alfabet que s'utilitza en amazic. 
L'amazic, també anomenat berber, és una llengua afroasiàtica que parlen uns 12 milions de persones al nord 
d'Àfrica, principalment al Marroc i Algèria, però també a Mauritània, Burkina Faso, Mali, el Níger, Tunísia, Líbia, el 
Txad i Egipte. L'alfabet no té un ús extens en la comunicació diària i de fet molts amazics el desconeixen perquè 
aquesta llengua és essencialment de transmissió oral, però sovint es fa servir com a símbol de la identitat 
amaziga. 

 
7. De quines llengües provenen les paraules panda i koala? 

La paraula panda ve del nepalès. Al Nepal es parlen més de 120 llengües. El nom del Nepal ve del sànscrit nipa, 
que significa “peu de la muntanya”. 
 
Koala prové d’una llengua australiana i significa ‘animal que no beu’. Els koales només beuen quan estan malalts. 
A Austràlia es parlen més de 230 llengües.  
 
 

8. El nom d’un país aisàtic significa “país de les persones lliures”. Saps quin és? 
En la llengua thai, Tailàndia, significa “país de les persones lliures”. Anteriorment, es coneixia per Siam.  S’hi 
parlen més de 60 llengües, algunes de les quals són variants del xinès.  
 
 

9. De quina llengua prové la paraula robot i què significava originàriament? 
La paraula robot  és d’origen txec, tot i que ens ha arribat a través de l’anglès. La va utilitzar per primera vegada 
l’escriptor txec Karel Capek, i la va prendre del substantiu robota, que significa “esclau, treballs forçats”. 
 
 

10. Què signifiquen aquestes paraules araneses: peu, huec, jolh i auriò? 
Totes aquestes paraules són araneses. La llengua aranesa és una variant de l'occità pròpia de la Vall d'Aran; és 
llengua oficial a Catalunya, a més del català i el castellà, des del 2010. 
 
Peu signfica  “pèl o cabell”; huec, “foc”; jolh,”genoll”, i auriò,” groc”. 


