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Exercicis De Pronoms Febles
Des de l’any 2007, l’Institut d’Estudis Catalans, per mitjà del Servei Editorial i del Servei de Correcció Lingüística,
s’encarrega de la correcció, la maquetació i l’edició de les proves d’accés a la universitat (PAU) que convoca
anualment la Generalitat de Catalunya. Durant aquests anys s’han anat configurant un conjunt de criteris i orientacions
que han culminat en la confecció dels llibres d’estil d’aquestes proves amb el vistiplau del Departament
d’Ensenyament, amb la finalitat de ser útils per als professors redactors de les proves, per als maquetistes i per als
correctors que intervenen en la preparació dels fascicles de cada matèria. L’edició present és la segona que ha fet
pública l’Institut d’Estudis Catalans. La primera va ser publicada l’any 2011.
Tants caps tants barrets! és la programació didàctica de Llengua catalana i literatura que va presentar l'autor a les
oposicions de docència de secundària. L'obra va permetre que obtingués la màxima puntuació del seu tribunal. La
proposta didàctica que planteja té elements innovadors que defugen de les programacions comunes que existeixen. La
manera de tractar els objectius, els continguts, les competències bàsiques, l'avaluació, etc. ja mostra quelcom de
diferent. Sens dubte, és una bona eina per tots aquells mestres i docents de qualsevol especialitat que hagin de
presentar-se a unes oposicions. Una proposta innovadora que us pot ajudar a defensar un producte amb garanties per
diferenciar-vos dels centenars i centenars de contrincants amb el quals competireu.
Aquesta gramàtica pràctica presenta tot allò que cal saber per aprendre fàcilment la nostra llengua. Es pot fer servir com
a llibre de consulta i, especialment, com a manual per preparar qualsevol examen de nivell inicial, mitjà i superior.
Compta amb una gran quantitat d’exercicis pràctics i una clau que permet que l’estudiant pugui avançar
progressivament i autocorregir-se. És la nova gramàtica de referència per a l’ensenyament d’adults i, per la seva
senzillesa expositiva, també pot ser molt útil per als estudiants de secundària, a partir dels 12 anys.
Des de l'any 2007, l'Institut d'Estudis Catalans, per mitjà del Servei Editorial i del Servei de Correcció Lingüística, s'encarrega de la correcció,
la maquetació i l'edició de les proves d'accés als cicles formatius (PACF) que convoca anualment la Generalitat de Catalunya. Durant
aquests anys s'han anat configurant un conjunt de criteris i orientacions que han culminat en la confecció dels llibres d'estil d?aquestes
proves amb el vistiplau del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, amb la finalitat de ser útils per als professors redactors de les
proves, per als maquetistes i per als correctors que intervenen en la preparació dels fascicles de cada matèria. L'edició present és la segona
que ha fet pública l'Institut d'Estudis Catalans. La primera va ser publicada l'any 2011.
No hi ha una única manera d'educar. Cadascú ha de trobar la seva. Perquè tots som diferents. Perquè cada nen i cada jove és diferent.
Perquè el món canvia constantment. Perquè sovint ens trobem que no sabem què fer, que no sabem com actuar, que ens preguntem si ho
hem fet bé. Per això ser pares és una aventura diària. I perquè l'aventura sigui satisfactòria cal una bona dosi d'energia i de valentia, sí, però
cal també estar oberts a la reflexió. Això és el que ens aporta aquest llibre: un punt de vista actual, dinàmic, útil per a tothom, del que
comporta ser mares i pares avui en dia. Sempre en positiu, amb optimisme; veient el got mig ple. Ens fa pensar. Ens planteja alternatives.
Ens ajuda a trobar el nostre camí, la manera com nosaltres volem educar els fills. Ens ajuda, en definitiva, a viure l'aventura diària de ser
pares i mares.
Conté una introducció on s’explica la metodologia, l’estructura i el maneig de tots els materials que componen Veus 1, i les explicacions,
unitat per unitat i activitat per activitat, del Llibre de l’alumne. En les explicacions per a cada activitat se n’explica l’objectiu; algunes
observacions relacionades amb trets importants o conflictius, lingüístics o socioculturals, i el desenvolupament o els passos a seguir per
resoldre l’activitat. En algunes activitats es fan suggeriments d’activitats complementàries i s’adjunten materials addicionals. Finalment,
s’hi indiquen els números dels exercicis del Llibre d’exercicis relacionats amb cadascuna de les activitats i els punts de la Gramàtica als
quals es pot acudir o a què es pot adreçar els alumnes. Si les activitats tenen una solució, aquesta es dóna al final del desenvolupament de
l’activitat.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis
unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La
progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibre de l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis.
Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciada per unitats que conté explicacions sobre la forma i l’ús dels elements gramaticals
necessaris, només, per resoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals
apareguts al Llibre de l’alumne, presentats en quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements
orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Catalan ReviewEnsenyament i aprenentatge de llengüesUniversitat Jaume I
El volum segon de les Obres completes de Pompeu Fabra reprodueix una sèrie de textos de caràcter clarament pedagògic: el Silabari català
(1904), destinat a l'escola primària; la Gramàtica Catalana. Curs mitjà (1918), l'obra fabriana a

Les Unitats Didàctiques de Llengua Catalana a la UNED es reparteixen en tres volums. En aquest primer nivell es
tracten la Fonètica i la Fonologia, seguides de les primeres nocions de Morfologia iSintaxi, les quals continuen al II
volum. El llibre s’orienta a alumnes de molt diferent procedencia quant al coneixement de la llengua; per als que ja
compten amb una base prèvia s’hi suggereix una bibliografia de consulta i per als que significa una primera aproximació
hi ha uns exercicis d’autocomprovació que contribuiran a la pràctica i l’autoaprenentatge. Les autores que han format
part de l’equip docent són doctores en Filologia Catalana i han estat professores tutores de la UNED.
Quin és el secret d’una bona classe? Com s’acon-segueix captar i retenir l’atenció dels alumnes? Com podem
gestionar l’estrès com a professors? Com ens hem de relacionar amb els estudiants? Com podem detectar i prevenir les
situa-cions conflictives? Aquest llibre contesta aquestes preguntes i d’altres que ens fem els docents cada dia. Fa
èmfasi en l’aprenentatge de les llengües –l’espe-cialitat de l’autor– i en l’aprenentatge de qualsevol matèria gràcies a
l’eina del llenguatge. Per això, és un volum útil per a qualsevol docent o orador que vulgui fer classes, tallers o
seminaris. De manera clara, àgil i didàctica, Daniel Cassany explica com crear dinàmiques de grup, com generar un bon
ambient a l’aula, com potenciar el treball en equip, com fer-se entendre, com gestionar el temps, com aplicar les
tecnologies digitals i saber-ne valorar els pros i els contres. L’art de fer classe és un manual ple de pistes i claus, que
incorpora quadres de síntesi i recursos pràctics i que farà més fàcil la tasca docent.
El llibre, des de les diferents perspectives que aporten els autors de les diverses ponències, intenta donar resposta a un
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seguit de qüestions que planteja la societat en una educació multicultural i multilingüe, així com solucions per a la
necessitat d'aclarir les dificultats didàctiques que, de forma conjunta, s'aborden des del català, l'espanyol i el francès.
Aquest llibre fa una aproximació diacrònica a un dels temes més controvertits de la gramàtica del català contemporani: l'anomenat "lo
neutre". La recerca es basa en el despullament i en l'estudi d'un corpus textual constituït sobretot per materials del català antic; atén també
documentació més tardana i els parlars vius a fi de dibuixar l'evolució dels diversos recursos per a l'expressió de l'abstracció en català, entre
altres: l'article definit davant adjectiu, participi, possessiu i relatiu, i amb construccions comparatives i superlatives; l'article salat; els
demostratius abstractes, etc. El llibre aplica un mètode descriptiu fonamentat en l'aportació de materials documentals.
La sintaxi, disciplina que s'ocupa de com combinem les paraules per tal de constituir oracions, constitueix un dels camps més complexos de
la gramàtica de les llengües. En aquest llibre, oferim continguts i pràctiques que treballen tres vessants complementaris de la sintaxi: les
unitats, les relacions i els processos.
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