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MATERIAL PER A L’ALUMNE MATERIAL PER AL PROFESSORAT

LLIBRE DE CURS

El llibre de l’alumne és la peça central del 
projecte.

ELS AUTORS
Teresa Guiluz i Vidal i Eduard Juanmartí i Generès 
són catedràtics de Secundària, amb més de vint 
cursos d’experiència en ESO i Batxillerat en centres 
de tipologia diversa. Elaboren llibres de text des de 
fa prop de vint anys. Teresa Guiluz també es dedica 
a la creació literària (premi Cavall Fort 2015). Eduard 
Juanmartí és doctor en Filologia Catalana (2015).

GUIA DIDÀCTICA

Amb orientacions didàctiques i una gran 
quantitat de recursos complementaris al 
treball de cada unitat. A més, inclou eines  
de programació i avaluació, solucionaris  
i documents de treball.

MATERIALS COMPLEMENTARIS

Quaderns de morfologia, sintaxi i ortografia 
per a consolidar i reforçar continguts.

ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al 
professorat usuari dels 
nostres materials.

El nou projecte de Batxillerat de Llengua catalana i Literatura de 
Text-La Galera inclou diversos materials, tant en suport paper com 
en suport digital. El plantejament dels continguts i les propostes 
didàctiques garanteixen l’assoliment de les competències bàsiques.

Presentació
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  UNITAT  015  
Història de la literatura
Literatura medieval:  
la narrativa de ficció
•Context: L’activitat militar a 
l’edat mitjana•Cavalleria i lite-
ratura•Evolució de la narrativa 
de ficció de tema cavalleresc 
•Curial e Güelfa•Joanot Marto-
rell•Tirant lo Blanc•La literatu-
ra del segle xv a València 
•Jaume Roig•L’Espill•Textos: 
Curial al torneig de Melú•Com 
Plaerdemavida posà Tirant en el 
llit de la princesa de Carmesina

Posa’t a prova

  UNITAT  016  
Història de la literatura
La literatura entre  
els segles xvi i xviii
•Context: Els grans corrents 
culturals i estètics de l’edat mo-
derna•El context polític, lingüístic 
i literari català•La literatura culta 
al segle xvi•La literatura culta  
al segle xvii•La literatura culta al 
segle xviii•La literatura popular 
•Textos: Sonet ix•Cançó•A una 
hermosa dama de cabell negre 
que es pentinava en un terrat 
amb una pinta de marfil•A una 
mossa gravada de verola•Lucrè-
cia•Els Segadors

Posa’t a prova

  UNITAT  017  
Història de la literatura
Literatura del segle xix:  
la Renaixença
•Context: Els grans corrents 
culturals i estètics del segle xix 
•Llengua, literatura i pàtria 
•La Renaixença•La poesia 
•Jacint Verdaguer•El teatre 
•Àngel Guimerà•Textos: La Pàtria 
•Al món•En defensa pròpia•Mar 
i cel

Posa’t a prova

  UNITAT  018  
Història de la literatura
Literatura del segle xix:  
la narrativa romàntica  
i realista
•Context: La narrativa del segle 
xix•La represa de la narrativa 
culta durant la Renaixença 
•La novel·la romàntica•El cos-
tumisme•La novel·la realista 
•Narcís Oller•Textos: Julita•L’arc 
d’en Mirambell•L’Escanyapobres 
•La bogeria

Posa’t a prova

Programació de continguts de LLENGUA CATALANA

Programació de continguts de LITERATURA

BAT 1

BAT 1

  UNITAT 01  
Estudi de la llengua
La comunicació,  
el llenguatge i el text
1. El llenguatge, 

un sistema de 
comunicació

2. Les funcions del 
llenguatge

3. El text i les seves 
propietats

4. Els tipus de text
Normes d’ús
•  L’accent en les formes 

verbals
•  Accentuació de la  

e i la o en els verbs 

Comunicació
La participació 
telefònica a la ràdio
1. El text conversacional
2. Característiques 

textuals
3. Característiques 

gramaticals
4. Exemples de textos 

narratius
Tècniques d’anàlisi  
i expressió  
• Enunciat i resposta
• Estructurar i redactar 

una resposta

Posa’t a prova

  UNITAT  02  
Estudi de la llengua
L’oració I:  
definició i classes
1. Els enunciats
2. Les oracions: definició 

i característiques
3. Classes d’oracions
Normes d’ús
•  Accentuació de la e  

i la o en les paraules 
que no són verbs

•  Particularitats en l’ús 
de l’apòstrof

Comunicació
La notícia
1. El text narratiu
2. Característiques 

textuals 
3. Característiques 

gramaticals
4. Exemples de textos 

narratius 
Tècniques d’anàlisi  
i expressió
• Les preguntes de cert 

o fals
• Les preguntes de 

resposta múltiple

Posa’t a prova

  UNITAT    3  
Estudi de la llengua
L’oració II:  
l’estructura interna
1. L’estructura interna 

de l’oració
2. Les paraules
3. Els sintagmes
4. Les funcions 

sintàctiques
5. Els complements 

del verb
6. L’anàlisi gramatical  

de l’oració
Normes d’ús
•  Els pronoms febles

Comunicació
El text descriptiu:  
la guia de viatges
1. El text descriptiu
2. Característiques 

textuals
3. Característiques 

gramaticals
4. Exemples de textos 

descriptius
Tècniques d’anàlisi  
i expressió
• Contestar una 

pregunta d’opinió
• Contestar 

una pregunta 
d’argumentació

Posa’t a prova

  UNITAT  4  
Estudi de la llengua
Les classes de mots I: 
noms i adjectius 
1. Els noms
2. Els adjectius
Normes d’ús
•  Distinció ortogràfica 

d’expressions 
homòfones

Comunicació
El text expositiu I:  
el reportatge
1. El text expositiu I
2. Característiques 

textuals
3. Característiques 

gramaticals
4. Exemples de textos 

expositius
Tècniques d’anàlisi  
i expressió
• Contestar una 

pregunta de tema

Posa’t a prova

  UNITAT   05  
Estudi de la llengua
Les classes de mots II: 
determinants i pronoms
1. Els determinants
2. Els pronoms
Normes d’ús
•  El/al, els/als
    Pel/per al, pels/per als
• Alternatives a lo

Comunicació
El text expositiu II: 
l’article de divulgació
1. El text expositiu II
2. Classificació segons 

l’àmbit comunicatiu
3. Classificació segons  

el destinatari  
i la intenció

Tècniques d’anàlisi  
i expressió
• Resumir i titular  

un text

Posa’t a prova

  UNITAT  010  
Teoria literària
L’estudi de la literatura
•La literatura i els estu-
dis literaris•El llenguat-
ge literari •Els gèneres 
literaris •La història de 
la literatura •El comen-
tari de text•Textos: Aglae 
i les taronges

Posa’t a prova

  UNITAT  011  
Teoria literària
Els gèneres literaris
•Els gèneres narratius 
•Els gèneres dramàtics
•Els gèneres assagístics 
•Els gèneres poètics
•Textos: Tot esperit 
•Aloma•Desig•Diccionari 
per a ociosos

Posa’t a prova

  UNITAT  012  
Història de la literatura
Literatura medieval: 
la poesia lírica
•Context: Dels orígens 
de la literatura catalana 
al Segle d’Or•De la dona 
a la dama•La poesia 
dels trobadors •Tradició 
i renovació de la lírica 
als segles xiv i xv•Ausiàs 
Marc•Joan Roís de Co-
rella•Textos: Cançoneta 
lleu i blana•Si tots els 
dols, els plors i els marri-
ments•S’allarga el dia en 
tendre excés•Al punt que 
hom naix comença  
de morir•Dues cobles 
esparses•Balada de la 
garsa i l’esmerla

Posa’t a prova

  UNITAT  013  
Història de la literatura
Literatura medieval: 
la prosa filosòfica i 
moral
•Context: Una societat 
vertebrada al voltant del 
cristianisme•La prosa 
filosòfica i moral•Ramon 
Llull •L’obra lul·liana 
•Francesc Eiximenis•Sant 
Vicent Ferrer•Textos: Cant 
de Ramon •Elogi de les 
ciutats•El judici final

Posa’t a prova

  UNITAT  014  
Història de la literatura
Literatura medieval:  
la narrativa històrica  
i Bernat Metge
•Context: Els fets històrics: 
l’expansió de la corona 
catalanoaragonesa 
•La narració literària dels 
fets històrics: les Cròniques 
•Llibre dels fets de Jaume I 
•Crònica de Bernat Desclot 
•Crònica de Ramon Mun-
taner•Crònica de Pere el 
Cerimoniós•La crisi de la 
baixa edat mitjana i l’hu-
manisme•Bernat Metge 
•Textos: Com en Roger 
de Llúria amb l’armada 
del rei d’Aragó desba-
ratà l’armada del rei de 
França•L’exemple de la 
mata de jonc•De l’assalt 
a la Ciutat de Mallorca 
•Descripció de l’infern

Posa’t a prova

  UNITAT   06  
Estudi de la llengua
Les classes de mots III:  
els verbs
1. Caracterització gramatical
2. La conjugació verbal
3. Les perífrasis verbals
Normes d’ús
•  Des de, fins/fins a, com/ 

com a
•  Tan/tant, quan/quant

Comunicació
La columna periodística
1. El text argumentatiu I
2. Característiques textuals
3. Característiques gramaticals
Tècniques d’anàlisi i expressió
• L’ús de diferents persones 

gramaticals i d’oracions 
interrogatives en els textos 
argumentatius

Posa’t a prova

  UNITAT   07  
Estudi de la llengua
Les classes de mots IV:  
les paraules invariables
1. Els adverbis
2. Les preposicions
3. Les conjuncions
4. Les interjeccions
Normes d’ús
•  Les combinacions 

de pronoms febles I

Comunicació
El debat radiofònic
1. El text argumentatiu II
2. Classificació segons l’àmbit 

comunicatiu
3. Classificació segons la 

manera de convèncer
Tècniques d’anàlisi i expressió
•  L’enquesta I: elaboració  

del qüestionari i selecció  
de la mostra

Posa’t a prova

  UNITAT   08  
Estudi de la llengua
Estructura i formació  
de mots
1. L’estructura lèxica del mot
2. La formació de mots 
Normes d’ús
•  Les combinacions  

de pronoms febles II

Comunicació
Les bases d’un premi 
literari
1. El text instructiu 
2. Característiques textuals
3. Característiques gramaticals
4. Exemples de textos 

instructius
Tècniques d’anàlisi i expressió
•  L’enquesta II: recollida de les 

respostes i presentació dels 
resultats

Posa’t a prova

  UNITAT   09  
Estudi de la llengua
La variació lingüística
1. Llengua i variació
2. Les varietats geogràfiques
3. Les varietats socials
4. Les varietats funcionals
Normes d’ús
•  El guionet i l’apòstrof  

en les combinacions  
de verbs i pronoms febles

Comunicació
L’estudi de prospectiva
1. El text predictiu 
2. Característiques textuals
3. Característiques gramaticals
4. Exemples de textos 

predictius
Tècniques d’anàlisi i expressió
•  L’enquesta III: comprensió, 

interpretació i comentari dels 
resultats

Posa’t a prova
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  UNITAT 01  
Estudi de la llengua
El text
1. El text: propietats  

i estructura
2. La dixi
3. La referència
4. El paràgraf
5. Els connectors
6. La puntuació
Normes d’ús
• Perquè / per què
• Sinó / si no 

Comunicació
Els textos científics  
i tècnics
1. Els textos específics
2. Els textos científics  

i tècnics

Posa’t a prova

  UNITAT  02  
Estudi de la llengua
L’oració composta
1. L’oració composta
2. Juxtaposició 

de proposicions
3. Coordinació de 

proposicions
4. Subordinació 

de proposicions
Normes d’ús
• El canvi de preposició 

davant d’infinitiu
• Caiguda de preposició 

davant la conjunció 
que

Comunicació
Els textos 
humanístics
1. Els textos humanístics
2. Característiques 

textuals generals 
3. Característiques 

específiques
4. Exemples de textos 

humanístics

Posa’t a prova

  UNITAT    3  
Estudi de la llengua
Relacions de 
significat entre mots
1. La semàntica
2. La sinonímia
3. L’antonímia
4. La hiponímia,  

la hiperonímia  
i la cohiponímia

5. La polisèmia
6. L’homonímia
Normes d’ús
• Que / què
• Els pronoms relatius

Comunicació
Els textos jurídics
1. Els textos jurídics
2. Característiques 

textuals generals 
3. Característiques 

específiques
4. Exemples de textos 

jurídics

Posa’t a prova

  UNITAT  4  
Estudi de la llengua
Formació històrica del 
lèxic català 
1. La formació històrica 

del lèxic català
2. La formació de mots  

i la lexicalització
3. Els neologismes 
Normes d’ús
• Usos  incorrectes de 

l’infinitiu i el gerundi.
• El participi del verb 

deure

Comunicació
Els textos 
administratius  
i comercials
1. Els textos 

administratius  
i comercials

2. Característiques 
textuals generals 

3. Característiques 
específiques

4. Exemples de textos 
administratius  
i comercials

Posa’t a prova

  UNITAT   05  
Estudi de la llengua
Els sons vocàlics
1. Les vocals
2. Fenòmens de 

contacte vocàlic
Normes d’ús
• Alternances vocàliques 

en l’arrel de certs 
verbs

Comunicació
Els textos 
periodístics I: 
l’entrevista
1. Els textos periodístics
2. Els gèneres 

periodístics
3. L’entrevista

Posa’t a prova

  UNITAT   06  
Estudi de la llengua
Els sons consonàntics
1. Les consonants
2. Fenòmens de contacte 

consonàntic
Normes d’ús
•  La dièresi en les formes 

verbals

Comunicació
Els textos periodístics II:  
la crònica
1. Els gèneres periodístics 

informatius
2. La notícia
3. La crònica
4. El reportatge
5. L’enquesta

Posa’t a prova

  UNITAT   07  
Estudi de la llengua
Història de la llengua 
catalana
1. Els orígens de la llengua 

catalana
2. L’expansió i la consolidació 

de la llengua
3. El segle xv:  

plenitud i factors de crisi
4. La llengua catalana durant  

el regnat dels Àustria
5. La llengua catalana durant  

el regnat dels Borbó
6. La llengua catalana al segle xix
7. La llengua catalana al segle xx

Normes d’ús
• Arrels verbals amb una 

consonant velar
Comunicació
Els textos periodístics III: 
l’article d’opinió
1. Els gèneres periodístics 

d’opinió (I)
2. L’article d’opinió
3. Classes d’articles d’opinió
4. L’editorial

Posa’t a prova

  UNITAT   08  
Estudi de la llengua
Llengua i societat:  
contacte de llengües
1. La diversitat lingüística a 

Catalunya
2. Els fenòmens de contacte 

entre llengües 
Normes d’ús
• Vacil·lacions en el model 

verbal        

Comunicació
Els textos periodístics IV: 
la crítica
1. Els gèneres periodístics 

d’opinió (II)
2. La crítica
3. La carta al director
4. Els gèneres gràfics
5. La tertúlia radiofònica  

i televisiva
6. El debat
7. La revista de premsa

Posa’t a prova

  UNITAT   09  
Estudi de la llengua
Àmbits d’ús de la llengua 
catalana
1. Coneixement i ús de la 

llengua catalana
2. L’àmbit privat
3. L’àmbit públic oficial
4. L’àmbit públic no oficial
Normes d’ús
• Altres dificultats en les formes 

verbals

Comunicació
Els textos publicitaris  
i propagandístics:  
l’anunci institucional
1. Els textos publicitaris  

i propagandístics
2. Característiques textuals 

generals 
3. Característiques específiques
4. Exemples de textos 

publicitaris i propagandístics

Posa’t a prova

Programació de continguts de LLENGUA CATALANA

Programació de continguts de LITERATURA

BAT 2

BAT 2

  UNITAT  010  
Història de la 
literatura catalana
El Modernisme
1. El Modernisme
2. El teatre modernista: 

Santiago Rusiñol
3. La poesia modernista: 

Joan Maragall
4. La narrativa 

modernista: Caterina 
Albert, Víctor Català

Posa’t a prova

  UNITAT  011  
Història de la 
literatura catalana
El Noucentisme
1. El Noucentisme
2. La prosa noucentista: 

Eugeni d’Ors
3. La poesia 

noucentista: Josep 
Carner

Posa’t a prova

  UNITAT  012  
Història de la 
literatura catalana
Les avantguardes 
1. Les avantguardes  

a Catalunya
2. El cubisme i el 

futurisme: Joan 
Salvat-Papasseit

3. El dadaisme i el 
surrealisme: Josep 
Vicenç Foix 

Posa’t a prova

  UNITAT  013  
Història de la 
literatura catalana
La renovació literària 
dels anys vint i trenta 
1. La renovació literària 

dels anys vint i trenta
2. El panorama teatral: 

Josep Maria de Sagarra
3. La poesia 

postsimbolista:  
Carles Riba

4. La represa  
i la diversificació  
de la novel·la:  
Carles Soldevila

5. La prosa no narrativa: 
Josep Pla (I)

Posa’t a prova

  UNITAT  014  
Història de la 
literatura catalana
La literatura  
de la guerra civil, l’exili  
i la postguerra
1. La literatura de la 

guerra civil, de l’exili  
i de la postguerra

2. Joan Oliver, Pere 
Quart (I)

3. Salvador Espriu (I)
4. Josep Pla (II)

Posa’t a prova

  UNITAT  015  
Història de la literatura 
catalana
El gir realista dels anys 
seixanta
1. La renovació literària dels 

anys seixanta
2. El realisme històric
3. Salvador Espriu (II)
4. Joan Oliver, Pere Quart (I)
5. Miquel Martí i Pol
6. Vicent Andrés i Estellés
7. Josep Maria Espinàs
8. Baltasar Porcel

Posa’t a prova

  UNITAT  016  
Història de la literatura 
catalana
La renovació dels gèneres 
literaris
1. Continuïtat i renovació de la 

narrativa: Llorenç Villalonga, 
Mercè Rodoreda, Pere 
Calders, Manuel de Pedrolo

2. La renovació de la poesia: 
Gabriel Ferrater, Joan Brossa

3. La renovació del teatre
4. L’assaig: Joan Fuster

Posa’t a prova

  UNITAT  017  
Història de la literatura 
catalana
La literatura dels anys setanta 
i vuitanta
1. La literatura els anys setanta 

i vuitanta
2. La narrativa
3. La poesia
4. El teatre

Posa’t a prova

  UNITAT  018  
Història de la literatura 
catalana
La literatura a partir dels anys 
noranta
1. La literatura a partir dels 

anys noranta
2. La narrativa
3. La poesia
4. El teatre

Posa’t a prova
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Estructura didàctica d’una unitat de Llengua catalana BAT 1

Inici de  
la unitat

COM SÓN LES UNITATS DE LLENGUA?

Els llibres tenen 9 unitats de llengua.

Cada unitat presenta els continguts en dos blocs, un d’estudi de la llengua  
(gramàtica) i un de comunicació basat en les tipologies textuals.

Cada bloc té diferents propostes que permeten el treball específic de les 
habilitats per a millorar la competència lingüística i, doncs, comunicativa.

Totes les unitats acaben amb la secció Posa’t a prova, que proposa un 
treball de síntesi i avaluació de la unitat. Segueix l’estil i el plantejament 
de les proves d’accés a la Universitat.

Títol de la unitat. Nombre d’unitat.

Citació d’un personatge destacat  
de la cultura sobre la llengua o  
la literatura. Serveix de motivació  
o punt de partida per a iniciar la unitat.

Índex de continguts de la unitat 
agrupats per programes o seccions.
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Estudi de 
la llengua

Estudi de 
la llengua

Estructura didàctica d’una unitat de Llengua catalana BAT 1

Exposició dels continguts de 
gramàtica, ortografia i lèxic.

Gran quantitat 
d’exemples.

Elements gràfics i infogràfics.

Preguntes 
complementàries 

a l’exposició.

Informacions 
complementàries.

Cada unitat inclou una bateria 
d’activitats molt variades d’exercitació 
i reflexió lingüística.
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Activitats d’estudi 
de la llengua

Normes d’ús

Estructura didàctica d’una unitat de Llengua catalana BAT 1

Les activitats de pràctica i consolidació 
dels continguts de llengua inclouen una 
gran varietat de textos per a afavorir la 
competència lingüística dels alumnes.

Aquest apartat de la unitat és un recull 
visual de la normativa per a evitar els 
errors de correcció més freqüents.

Activitats de sistematització 
dels continguts normatius.
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ComunicacióText emblemàtic  
i activitats 
de comunicació

Estructura didàctica d’una unitat de Llengua catalana BAT 1

Marges amb imatges i informació 
complementària.

Proposta de treball d’expressió 
escrita i oral sobre la tipologia 
treballada.

Informació sobre el tipus  
de text o sobre aspectes  
de comunicació de la unitat.

Text model representatiu  
de la tipologia per a treballar.

Activitats d’anàlisi del text.
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Tècniques d’anàlisi 
i expressió

Posa’t a prova

Estructura didàctica d’una unitat de Llengua catalana BAT 1

Treball d’aspectes molt concrets  
d’expressió escrita a partir d’un model.

Després de l’anàlisi del model, es 
proposen activitats de producció.

Activitats d’aplicació dels continguts 
apresos en la unitat: comprensió, 
anàlisi i expressió.

Aquesta secció segueix l’estil 
i el plantejament de les proves 
d’accés a la Universitat.

Informació sobre l’autor, el text, 
contextualització...

Text per a treballar.
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Inici de  
la unitat

COM SÓN LES UNITATS DE LITERATURA?

Els llibres de l’alumne tenen 9 unitats de literatura.

Les unitats de literatura tenen la història com a fil conductor, des dels 
orígens de l’edat mitjana fins a l’actualitat. A més, es treballen aspectes de 
teoria literària (gèneres, recursos) i es prepara els alumnes per a aprendre a 
analitzar i comentar textos literaris de cada període.

S’ha fet una acurada selecció de fragments perquè l’alumne pugui 
entendre el context i faci un treball de comprensió i anàlisi textual. Tot des 
d’una perspectiva molt aplicada i competencial.

Totes les unitats acaben amb la secció Posa’t a prova, que proposa un 
treball de comentari de text literari i permet valorar el progrés de cada 
alumne al final de la unitat.

Títol de la unitat. Nombre d’unitat.

Citació d’un personatge destacat  
de la cultura sobre la llengua o  
la literatura. Serveix de motivació  
o punt de partida per a iniciar la unitat.

Índex de continguts de la unitat 
agrupats per seccions.

Estructura didàctica d’una unitat de Literatura BAT 1
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Context Història de 
la literatura

Estructura didàctica d’una unitat de Literatura BAT 1

La informació s’exposa clarament,  
de manera estructurada i completa. 

Informació visual  
i textual de referents 
històrics i culturals.

Dades històriques i 
literàries del període 
estudiat.

Activitats sobre els 
continguts de la unitat.

En els marges, s’hi afegeix informació 
gràfica complementària i també textos.
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Textos 
i activitats

Posa’t a prova

Estructura didàctica d’una unitat de Literatura BAT 1

Els textos literaris s’han escollit amb 
cura i es treballen amb activitats molt 
pautades d’anàlisi i comentari.

Activitats sobre els 
continguts de la unitat.

Activitats d’aplicació dels continguts 
apresos en la unitat: comprensió, 
anàlisi i expressió.

Aquesta secció segueix l’estil 
i el plantejament de les proves 
d’accés a la Universitat.
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Guia didàctica BAT 1

En el CD trobareu:
• La guia didàctica en PDF.

• Recursos i materials complementaris:  
comentaris de text, arxius de so de les lectures, 
dictats, etc.

• Activitats de reforç i ampliació dels diferents blocs 
temàtics.

• Síntesis, quadres, taules de conceptes bàsics 
de gramàtica, ortografia, literatura...

• Enllaços d’interès.

• Programacions amb rúbriques en format Word.

• Solucionaris.

• Pla lector de La Galera.

Guia
didàctica

En la guia...
S’hi exposen les línies generals  
del projecte, el plantejament  
i l’enfocament comunicatiu que 
segueix l’àrea de Llengua i literatura 
partint dels currículums.

S’hi explica l’estructura didàctica  
de les unitats. 

Hi trobareu la programació  
general i la de cada unitat del llibre:  
-  els objectius didàctics, 
-  les orientacions didàctiques, 
-  els continguts, 
-  els criteris d’avaluació  
 i  les competències bàsiques.

Cada guia de curs va acompanyada d’un CD amb recursos imprimibles i descarregables, 
complementaris al treball del llibre.

A més, les guies didàctiques de Batxillerat aporten una completa gamma d’elements de 
suport a la tasca docent, tant de programació com de treball i avaluació.
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Àrea d’educadors BAT 1

Àrea d’educadors UN ESPAI ON TROBARÀS TOTS ELS TEUS RECURSOS
• Espai exclusiu per al professorat usuari dels materials de Text-La Galera.

Entra i mira el vídeo de presentació

www.educadors.text-lagalera.cat

Registra’t i accedeix a la teva 
biblioteca i a tots els recursos 
i serveis exclusius.

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits 
per a preparar les teves classes.

Biblioteca personal amb accés 
directe a tots els teus llibres.

Un web viu que incorpora 
regularment recursos nous 
vinculats a l’actualitat.

Contacte directe amb l’editor  
del teu llibre per a aclarir qualsevol 
dubte.

Gestió personalitzada de tots 
els recursos dels teus llibres.
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Materials complementaris Lectures i DiccionarisBAT 1

Quaderns
de llengua

• Quadern 1 Primeres errades
• Quadern 2  El vocalisme
• Quadern 3  La síl·laba, el diftong i l’accentuació
• Quadern 4  El consonantisme 1
• Quadern 5  El consonantisme 2
• Quadern 6  Morfologia nominal
• Quadern 7  Morfologia verbal
• Quadern 8  Funcions sintàctiques
• Quadern 9  L’oració composta
• Quadern 10  Els pronoms febles i els pronoms
  relatius

La Clau
Mestra
Format: 13,5 x 21 cm.. Rústica.
A partir de 14 anys.

Lectures recomanades  
per al Batxillerat. 
Inclou edicions d’obres literàries, 
manuals pràctics, guies de lectura 
i propostes didàctiques de les 
principals obres de la literatura 
catalana i universal.

Diccionari
manual de la
llengua catalana
El diccionari per a l’estudiant  
de batxillerat
Totalment actualitzat: amb noves 
entrades, noves accepcions i amb 
uns complets apèndixs d’informació 
gramatical.

Informació morfològica de gran 
utilitat (models regulars i irregulars 
de conjugació verbal...).

Abundant incorporació de 
neologismes i apèndixs gramaticals 
d’ús pràctic (accentuació, pronoms, 
puntuació, relatius...).

Format: 14,5 x 21,6 cm.
Rústica
1.856 pàgines.
Enquadernació en cartoné.

Un diccionari de llengua general 
que conté totes les paraules 
que un estudiant de Batxillerat 
pot necessitar durant el seu 
procés d’aprenentatge:

•  llenguatge comú

•  fraseologia

•  terminologia de tots els 
àmbits científics i tècnics

55.000 entrades

13.500 locucions i frases fetes

117.000 definicions

Quaderns monogràfics per a treballar de manera sistemàtica aspectes 
ortogràfics, morfològics i sintàctics de la llengua catalana.

La informació es presenta en fitxes sintètiques i va acompanyada d’una 
gran quantitat d’activitats pràctiques i de consolidació. Són quaderns 
bicolors i fungibles. També estan disponibles en castellà.

Amb solucionaris autocorrectius.




