PREFIXOS, SUFIXOS, FORMES PREFIXADES I
FORMES SUFIXADES
Categoria lexica
Prefixos, sufixos, formes prefixades i formes sufixades són morfemes que, amb la forma que tenen,
no apareixen mai sols en el discurs sinó sempre afegits a una base (una paraula o un morfema que
tampoc és lliure), de la qual modifiquen el significat.
Aquests quatre tipus de morfemes complementaris es diferencien principalment per la posició que
ocupen respecte a la base i pel valor que hi aporten. Els podem esquematitzar així:
Morfema
Prefix

Procedència
prefix (llatí o grec)

Posició
anterior

Sufix

sufix (llatí o grec)

posterior

Forma prefixada
Forma sufixada

paraula (llatí, grec,
català, altres)
paraula (llatí, grec,
català, altres)

anterior
posterior

Valor
matís de la base
matís de la base
canvi de categoria
suma de significats
amb la base
suma de significats
amb la base

Exemple
pre (preinscripció)
eda (pineda)
ment (acabament)
drogo (drogoaddicte)
grama (cardiograma)

Les característiques especials de prefixos, sufixos, formes prefixades i formes sufixades fan que la seva
representació en les fitxes del TERMCAT també sigui especial:

Camp
Denominació i equivalents
Categoria lèxica
Definició
Nota (opcional)

Exemples

Camp
Denominació i equivalents
Categoria lèxica
Definició
Nota (opcional)

Exemples

Prefix

Sufix

Amb lletra rodona i guionet final
pfx
Prefix + etimologia (opcional) + que
s’anteposa a la base per a indicar…
Per exemple, …

Amb lletra rodona i guionet inicial
sfx
Sufix + etimologia (opcional) + que es
posposa a la base per a indicar…
Per exemple, …

extra- pfx
en extra- pfx

-aci -àcia sfx
es -áceo -ácea sfx

Prefix del llatí extra que s’anteposa a la base
per a indicar que alguna cosa se situa o té lloc
fora del que diu la base.

Sufix del llatí -aceus -a -um que es posposa a la
base per a indicar que alguna cosa té relació
amb la base.

NOTA: Per exemple, extraauricular.

NOTA: Per exemple, arenaci -àcia.

Forma prefixada

Forma sufixada

Amb lletra rodona i guionet final
pfx
Forma prefixada + etimologia (opcional)
+ que s’anteposa a la base per a indicar…
Per exemple, …

Amb lletra rodona i guionet inicial
sfx
Forma sufixada + etimologia (opcional) +
que es posposa a la base per a indicar…
Per exemple, …

ciber- pfx
en cyber- pfx

-plàstia sfx
es -plastia sfx

Forma prefixada del mot cibernètica que
s’anteposa a un nom per a indicar relació amb
mitjans informàtics o internet.

Forma sufixada del grec plastós, ‘format’, que
es posposa al nom d’un òrgan per a indicar
que s’hi fa una intervenció quirúrgica.

NOTA: Per exemple, ciberseguretat.

NOTA: Per exemple, rinoplàstia.
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