
ANNEX II: Descripció del corpus d’estudi 

 

 
 

1. Veus 

 

 
 

1.1 Veus 1 (Mas i Vilagrassa, 2005) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Veus 1. Curs de català. Llibre de 

l’alumne 

2. Autors: Marta Mas i Albert Vilagrassa 
(coordinadors); Núria Bastons, Gemma 
Verdés i M. Helena Vergés. 

3. Editorial: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2005. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Veus, tal com afirmen els 
autors en la presentació del volum, és “un 
mètode d’aprenentatge del català, com a segona llengua, basat en el Marc 

Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i 

avaluar del Consell d'Europa, basat en l’ensenyament er tasques” (Mas i 
Vilagrassa, 2005, p. 4). Aquest és el primer llibre d’un total de tres que té 
la col·lecció Veus. Segueix l’ensenyament per tasques. 

2. Destinataris: “Va adreçat a persones adultes de procedències i cultures 
diverses, ja visquin als Països Catalans, ja estudiïn el català des del seus 
llocs d’origen, i a alumnes de secundària (2n cicle d’ESO i nivells 



superiors) també de procedències i cultures diverses” (Mas i Vilagrassa, 
2005, p. 4).  

3. Nivell d’aprenentatge: Entre l’A1 i l’A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 30 x 21 centímetres). 

5. Suport: Paper 

6. Número de pàgines:120 

7. Estructura: “Conté 6 unitats de 18 pàgines cadascuna, amb una tasca 
final, que es resol amb una actuació parlada o escrita o parlada i escrita, i 
activitats, de 16 a 19 per unitat, que possibiliten la resolució de la tasca 
final” (Mas i Vilagrassa, 2005, p.4) A les pàgines prèvies a la primera 
unitat hi ha una “Salutació”, a càrrec de Joan Melcion (coordinador i autor 
del curs Digui, Digui), una presentació dels autors del curs i dels materials 
que el conformen, i la programació del llibre de l’alumne que inclou els 
objectius i continguts, com també una breu descripció de la tasca final. Al 
final de la darrera unitat, hi ha un índex molt esquemàtic. La coberta conté 
una fotografia (mitja plana) i informació bibliogràfica (títol, autors i 
editorial) mentre que a la contracoberta hi trobem un fragment de la 
presentació dels autors del conjunt del curs. 

8. Material auditiu: Dos discs compactes que inclouen 21 audicions per 
al llibre de l’alumne (en aquests 2 mateixos discs també trobem 57 
audicions més per a activitats del llibre d’exercicis). La duració de les 21 
audicions del llibre de l’alumne oscil·la des dels 35 segons (la més breu) 
fins als 2 minuts i 54 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre és força atractiu visualment, amb moltes 
imatges, diverses tipografies, colors diferents: la lletra dels enunciats de 
les activitats és vermella sobre un fons verd, els quadres de vocabulari i 
gramàtica estan sobre un fons groc, rosa o verd, algunes frases aïllades es 
troben sobre un fons de color granat. El disseny recorda el de les revistes 
d’entreteniment. Compagina dibuixos en color i fotografies en color. 
Totes les pàgines de les 6 unitats compten, com a mínim, amb un dibuix o 
una fotografia, llevat de les pàgines 73, 79, 89 i 105 que no tenen cap 
imatge. En general, les imatges ocupen aproximadament la meitat de la 
superfície de cada plana. A cada pàgina, solen aparèixer diverses imatges, 
la majoria de les quals són petites (ocupen menys d’un terç de la plana). 
Finalment, cal destacar que cadascuna de les 6 unitats s’obre amb dues 
planes a tot color on una gran fotografia, acompanyada sovint d’altres 
imatges més petites, ocupa pràcticament la totalitat de les dues planes. 

10. Altres materials complementaris: Llibre d’exercicis (inclou 
exercicis, solucions, gramàtica i transcripció de tots els elements 
enregistrats) i llibre de professor (s’explica la metodologia, l’estructura i 



el maneig de tots els materials que componen el curs). 

11. Duració prevista: 120 hores 

12. Ús: Escoles Oficials d’Idiomes, universitats de fora del domini 
lingüístic català, serveis lingüístics d’universitats catalanes, etc. 

13. Més informació rellevant: El 2010 es va publicar una segona edició 
d’aquest mateix llibre que incorpora uns canvis minúsculs (textuals i 
visuals) respecte a la primera edició. D’altra banda, el 2009 es va publicar 
amb suport del govern d’Andorra Veus d’Andorra 1, una adaptació 
d’aquest material a la realitat andorrana que incorpora nous textos i 
imatges. Aquesta adaptació es fa palesa en la fonètica (la variant dialectal 
utilitzada en les audicions és la nord-occidental), el lèxic, la toponímia, els 
noms de persona, i amb l’aparició d’esdeveniments significatius i 
personatges rellevants de la realitat andorrana. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: A casa meva o a casa teva? (Unitat 4) 

2. Estructura: La unitat (de 18 pàgines) s’obre amb una gran fotografia 
de Barcelona a vista d’ocell que ocupa dues planes, amb cinc bafarades on 
diferents persones expliquen en quin tipus d’habitatge viuen i trobem 
l’enunciat d’un exercici: “Qui viu en aquests edificis?”. En aquesta 
obertura també hi ha un quadre on s’expliquen els objectius, els continguts 
i la tasca final. La unitat consta de 16 activitats, de tipologia diversa per 
practicar l’expressió (oral i escrita) i la comprensió (oral i escrita). La 
tasca final consisteix en triar entre els pisos dels companys de classe el 
lloc més adequat per celebrar-hi el cap d’any, la revetlla de Sant Joan, 
anar-hi a preparar un examen o treball, instal·lar-hi els pares d’algú per 
Nadal, etc. En total, hem comptabilitzat 13 textos extensos (de més de 50 
paraules), 6 dels quals són textos escrits, 6 són audicions i un text apareix 
tant en forma escrita com auditiva. Totes les pàgines contenen imatges 
(llevat de la 73 i la 79). Es compaginen els dibuixos i les fotografies, i en 
4 planes trobem plànols d’habitatges. 

 



1.2 Veus 2 (Mas i Vilagrassa, 2007) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Veus 2. Curs de català. Llibre de 

l’alumne 

2. Autors: Marta Mas i Albert Vilagrassa 

3. Editorial: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat (PAMSA). 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2007. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. Presentació: Veus, tal com afirmen els 
autors en la presentació del volum, és “un 
mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, basat en el Marc 
Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i 
avaluar del Consell d'Europa, basat en l’ensenyament er tasques” (Mas i 
Vilagrassa, 2007, p. 3) És el segon volum dels tres que consta la col·lecció 
Veus. 

2. Destinataris: “Va adreçat a persones adultes de procedències i cultures 
diverses, ja visquin als Països Catalans, ja estudiïn el català des del seus 
llocs d’origen, i a alumnes de secundària (2n cicle d’ESO i nivells 
superiors) també de procedències i cultures diverses” (Mas i Vilagrassa, 
2007, p. 3). 

3. Nivell d’aprenentatge: A2+ del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 30 x 21 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines:128. 

7. Estructura: “Conté 6 unitats amb una tasca final, que es resol amb una 
actuació parlada o escrita o parlada i escrita, i activitats, diverses (amb 
elements icònics, estructurals i lèxics), que possibiliten la resolució de la 
tasca final” (Mas i Vilagrassa, 2007, p.3). Cada unitat té 20 pàgines i 
consta d’entre 13 i 20 activitats. El número de textos extensos en aquest 
volum es significativament superior al del primer volum de la col·lecció. 
En les pàgines prèvies a la primera unitat hi ha una presentació dels autors 
del curs i dels materials que el conformen, i la programació del llibre de 



l’alumne que inclou els objectius i continguts, com també una breu 
descripció de la tasca final de cada unitat. Al final de la darrera unitat hi 
ha un índex molt esquemàtic. La coberta conté una fotografia (mitja 
plana) i informació bibliogràfica (títol, autors i editorial) mentre que a la 
contracoberta hi trobem un fragment de la presentació dels autors del 
conjunt del curs. 

8. Material auditiu: Dos discs compactes que inclouen 26 audicions per 
al llibre de l’alumne (en aquests 2 mateixos discs també hi ha 24 
audicions més per a activitats del llibre d’exercicis). La duració de les 26 
audicions del llibre de l’alumne oscil·la dels 42 segons (la més breu) fins 
als 4 minuts i 37 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre és força atractiu visualment, amb moltes 
imatges, diverses tipografies, colors diferents (la lletra dels enunciats del 
les activitats és vermella sobre un fons blau cel, els quadres de vocabulari 
i gramàtica estan sobre un fons blau cel, rosa o verd, algunes frases 
aïllades es troben sobre un fons de color granat, etc.), i un disseny que 
recorda el dels magazines d’oci. Compagina dibuixos en color i 
fotografies en color (en una unitat també n’apareixen en blanc i negre). 
Totes les pàgines de les 6 unitats compten, com a mínim, amb un dibuix o 
una fotografia, llevat d’11 pàgines (pp. 10, 13, 29, 31, 33, 36, 51, 62, 90, 
102, 117) que no tenen cap imatge. En general, el conjunt de les imatges 
ocupen aproximadament la meitat de la superfície de cada plana. 
Normalment, a cada pàgina trobem diverses imatges, la majoria de les 
quals són petites (ocupen menys d’un terç de la plana). Finalment, cal 
destacar que cadascuna de les 6 unitats s’obre amb dues planes amb una 
gran imatge (4 són fotografies en color, una en blanc i negre, i un dibuix) 
que ocupa pràcticament la totalitat de les dues planes. 

10. Altres materials complementaris: Llibre d’exercicis (inclou 
exercicis, solucions, gramàtica i transcripció de tots els elements 
enregistrats) i llibre de professor (s’explica la metodologia, l’estructura i 
el maneig de tots els materials que componen el curs). 

11. Duració prevista: 120 hores 

12. Ús: Escoles Oficials d’Idiomes, universitats de fora del domini 
lingüístic català, serveis lingüístics d’universitats catalanes, etc. 

13. Més informació rellevant: El 2011 es va publicar una segona edició 
d’aquest mateix llibre que incorpora uns canvis minúsculs (textuals i 
visuals) respecte a la primera edició. D’altra banda, el 2011 es va publicar 
amb suport del govern d’Andorra Veus d’Andorra 2, una adaptació 
d’aquest material a la realitat andorrana que incorpora nous textos i 
imatges. Aquesta adaptació es fa palesa en la fonètica (la variant dialectal 
utilitzada en les audicions és la nord-occidental), el lèxic, la toponímia, els 



noms de persona, esdeveniments significatius i personatges rellevants de 
la realitat andorrana. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Temps era temps (Unitat 3) 

2. Estructura: La unitat (de 20 pàgines) s’obre amb una gran fotografia 
en blanc i negre a dos planes d’una passarel·la de moda d’unes dècades 
enrere. L’obertura inclou també preguntes (Sabeu de quins anys són els 
vestits? Recordeu alguna pel·lícula en què les actrius anessin vestides 
d’aquesta manera?, etc.) i un quadre on s’exposen els objectius, els 
continguts i la tasca final. La unitat consta de 13 activitats, de tipologia 
diversa per practicar l’expressió (oral i escrita) i la comprensió (oral i 
escrita). La tasca final consisteix en dir qui i com era el millor amic de la 
infància, explicar la trajectòria comuna i els canvis soferts a través del 
temps. En total, hem comptabilitzat 13 textos extensos (de més de 50 
paraules), 8 dels quals són audicions i 5 són textos escrits. Totes les 
pàgines contenen imatges (llevat de la 62), tant dibuixos com fotografies 
(en aquesta unitat excepcionalment apareixen fotografies en blanc i negre 
que fan referència a fets passats). Una altra particularitat d’aquesta unitat 
és l’abundància de fotografies de famosos del cinema i la música, les 
referències a fets de la història recent espanyola i europea, i la reproducció 
de diverses obres d’art. 

 



1.3 Veus 3 (Mas i Vilagrassa, 2008) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Veus 3. Curs de català. Llibre de 

l’alumne 

2. Autors: Marta Mas i Albert Vilagrassa. 

3. Editorial: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2008. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. Presentació: Veus és “un mètode 
d’aprenentatge del català, com a segona 
llengua, basat en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: 
aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa, basat en l’ensenyament 
er tasques” (Mas i Vilagrassa, 2008, p. 3). Aquest és el tercer i darrer 
llibre de la col·lecció Veus. 

2. Destinataris: “Va adreçat a persones adultes de procedències i cultures 
diverses, ja visquin als Països Catalans, ja estudiïn el català des del seus 
llocs d’origen, i a alumnes de secundària (2n cicle d’ESO i nivells 
superiors) també de procedències i cultures diverses” (Mas i Vilagrassa, 
2008, p. 3). 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 30 x 21 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines:128.  

7. Estructura: Conté 6 unitats (de 20 pàgines cadascuna), amb una tasca 
final, que es resol amb una actuació parlada o escrita o parlada i escrita, i 
de 14 a 17 activitats per unitat. El número de textos extensos en aquest 
volum es significativament superior al dels dos anteriors volums de la 
col·lecció. A les pàgines prèvies a la primera unitat hi ha la presentació 
dels autors del curs i dels materials que el conformen, i la programació del 
llibre de l’alumne que inclou els objectius i continguts, com també una 
breu descripció de la tasca final. Al final de la darrera unitat hi ha un 
índex molt esquemàtic. La coberta conté una fotografia (mitja plana) i 



informació bibliogràfica (títol, autors i editorial), mentre que a la 
contracoberta hi ha un fragment de la presentació dels autors del curs. 

8. Material auditiu: Dos discs compactes que inclouen 31 audicions per 
al llibre de l’alumne (en aquests 2 mateixos discs també trobem 19 
audicions més per a activitats del llibre d’exercicis). La duració de les 31 
audicions del llibre de l’alumne oscil·la dels 37 segons (la més breu) fins 
als 5 minuts i 42 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre és força atractiu visualment, sense tantes 
imatges com els dos volums anteriors però amb unes mides més grans (de 
fotos, dibuixos o vinyetes), diverses tipografies, colors diferents (la lletra 
dels enunciats del les activitats és vermella sobre un fons violeta, els 
quadres de vocabulari i gramàtica estan sobre un fons taronja o violeta, 
algunes frases aïllades es troben sobre un fons de color granat, etc.), i un 
disseny que recorda el de les revistes d’entreteniment. Compagina 
dibuixos en color i fotografies en color. La majoria de pàgines compten 
amb una o més imatges, però el nombre de planes sense cap il·lustració 
(24) és superior al dels dos volums anteriors d’aquesta col·lecció. Els 
textos tendeixen a ser més extensos que en els dos volums anteriors. 
Cadascuna de les 6 unitats s’obre amb dues planes amb una gran 
fotografia o dibuix a tot color, com en els dos volums anteriors. 

10. Altres materials complementaris: Llibre d’exercicis (inclou 
exercicis, solucions, gramàtica i transcripció de tots els elements 
enregistrats) i llibre de professor (s’explica la metodologia, l’estructura i 
el maneig de tots els materials que componen el curs). 

11. Duració prevista: 120 hores 

12. Ús: Escoles Oficials d’Idiomes, universitats de fora del domini 
lingüístic català, serveis lingüístics d’universitats catalanes, etc. 

13. Més informació rellevant: Els dos autors de la col·lecció Veus són 
professors de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. Marta Mas, a més, 
va ser coautora de Digui, Digui. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Llepars-se els dits (Unitat 4). 

2. Estructura: La unitat (de 20 pàgines) s’obre amb una gran fotografia 
en color a dos planes d’una cuina moderna on també hi ha l’enunciat d’un 
exercici (“Què us suggereix aquesta fotografia? Us agrada cuinar? I 
menjar? Coneixeu els estris i aparells de la fotografia?”, etc). En aquesta 
obertura també hi ha un quadre on s’expliquen els objectius, els continguts 
i la tasca final. La unitat consta de 17 activitats, de tipologia diversa per 
practicar l’expressió (oral i escrita) i la comprensió (oral i escrita), i una 
tasca final: recomanar una ruta culinària, explicar com estan fets alguns 



plats, etc. En total, hem comptabilitzat 29 textos extensos (de més de 50 
paraules), 25 dels quals són escrits i 4 són audicions. Totes les pàgines de 
la unitat, llevat de 3, contenen imatges. Es compaginen els dibuixos i les 
fotografies. En les il·lustracions trobem estris i aparells de cuina, menjars i 
ingredients, i fotos de cuiners catalans famosos. 

 

 

 

 

 

2. Nou Nivell Bàsic i Elemental 
 

 

 

2.1 Nou Nivell Bàsic 1 (Guerrero et al., 2010a) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA  

1. Títol: Nou Nivell Bàsic 1.  

2. Autors: Inés Guerrero, Toni Mercadal, 
Maria Roig (coordinadora) i Margaret 
Rovira. 

3. Editorial: Castellnou Edicions.  

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2010. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Primer dels tres volums 
que componen el Nou Nivell Bàsic de català per a persones adultes. 
Proposa un enfocament comunicatiu. “Les set unitats que conté es basen 
en la programació fixada pel Consorci per a la Normalització Lingüística 
que, al seu torn, es correspon amb la divisió de nivells i continguts que 
estableix el MECR”, tal com expliquen els autors en la introducció 
(Guerrero et al., 2010a, p. 3). El llibre compta amb una sèrie de 
personatges que apareixen al llarg de totes les unitats. Són cinc 



treballadors i una clienta d’un supermercat del poble fictici de Vilaniu. 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: A1/A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 21,5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 112. 

7. Estructura: Consta de 7 unitats (de 12 a 18 pàgines cadascuna). A 
l’obertura de la unitat (les dues primeres pàgines), a banda d’un gran 
dibuix amb text dins de bafarades (de vegades sobre un fons fotogràfic) i 
tres fotografies més petites, hi trobem el títol, els objectius i els continguts 
de la unitat. Cadascuna de les 6 primeres unitats conté entre 14 i 23 
activitats de tipologia diversa per practicar la comprensió i expressió orals 
i escrites, tres o quatre tasques intermèdies, una tasca final i, a la darrera 
pàgina, la secció “Què t’hi jugues?” que sol proposar una activitat d’un 
caràcter més lúdic (el penjat, el bingo, trobar l’objecte amagat...), una 
lectura complementària i enllaços a webs per ampliar informació. La 
darrera unitat, després de les 2 primeres planes d’obertura característiques, 
està organitzada en dues parts. A la primera part hi ha 8 activitats, dues 
tasques intermèdies, una tasca final i la secció “Què t’hi jugues?”. A la 
segona part trobem 5 activitats de repàs de continguts i dues activitats de 
repàs de fonètica que s’ha treballat al llarg del volum. Totes les unitats 
contenen quadres de gramàtica i vocabulari, i en ocasions, apareix un 
quadre titulat “Curiositat” on s’explica, per exemple, l’origen de la divisió 
en quarts de les hores. Al principi del llibre, hi ha la presentació dels 
autors i dues planes amb el títol “Abans de començar”, on hi ha un mapa i 
una breu presentació dels territoris de parla catalana, tres preguntes sobre 
els interessos i coneixements previs de l’aprenent sobre la cultura 
catalana, i una presentació dels personatges que protagonitzen el llibre. Al 
final del llibre, hi ha un annex gramatical, l’índex i la taula de continguts. 
A la coberta trobem el títol, el nom dels autors i l’editorial, i el nivell del 
llibre. A la contracoberta, hi ha la mateixa informació que a la coberta, 
però no hi apareixen mencionats els autors. 

8. Material auditiu: Un CD amb 21 audicions. La seva duració oscil·la 
entre els 10 segons (la més breu) i els 2 minuts i 10 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre dóna molta importància a les imatges. 
Compagina els dibuixos i les fotografies en color, tot i que els dibuixos 
tenen un major protagonisme (trobem, per exemple, un dibuix enorme en 
l’obertura de cada unitat, i els 6 personatges protagonistes del llibre 
apareixen sempre en forma de dibuix). Totes les pàgines tenen com a 
mínim una imatge. En general, el conjunt de les imatges ocupa més de la 



meitat de la plana i, en totes les unitats, trobem diverses imatges que tenen 
una funció únicament decorativa. Cal destacar que les fotografies del 
supermercat on s’ambienta el llibre són d’un supermercat de la cadena 
Bonpreu. Compagina diferents tipus de lletres (la majoria de color negre, 
però en alguns casos de diferents colors) i trobem alguns textos, enunciats 
d’activitats i tasques, i títols d’unitats sobre fons de diversos colors 
(sobretot verd, però també blau, gris, taronja, groc, etc.). 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats estrangeres. 

13. Més informació rellevant: Castellnou Edicions va publicar amb 
anterioritat (el 2004) un altre llibre de text del mateix nivell, Curs de 

llengua catalana. Nivell Bàsic 1, que també formava part d’un conjunt 
integrat per 3 volums. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Jo sóc... (unitat 4) 

2. Estructura: La unitat (de 12 pàgines) està dedicada a l’activitat 
quotidiana i a les professions. S’obre amb un gran dibuix (sobre un fons 
fotogràfic) on un dels protagonistes del llibre, Santiago, diu: “Jo sóc 
l’encarregat del supermercat”. En aquesta obertura hi trobem també tres 
fotografies més petites amb una clara funció decorativa, els objectius i els 
continguts de la unitat. Consta de 16 activitats de tipologia diversa. Per 
exemple, dir si unes afirmacions són vertaderes o falses després de llegir 
un text sobre què fa habitualment James (un altre dels protagonistes del 
llibre), completar textos amb les formes verbals adequades del present 
d’indicatiu, un exercici de comprensió oral a partir d’un diàleg entre els 
protagonistes del llibre, observar fotografies i dir què fan les persones que 
hi apareixen. Té tres tasques intermèdies (escriure i explicar què es fa un 
dia de cada dia; explicar a un amic que s’està fent en un moment 
determinat; escollir una professió per dedicar-se) i una tasca final 
consistent en llegir el poema Petita faula de mi mateix de Martí i Pol, 
marcar-hi els verbs que es refereixin a activitats quotidianes, preguntar a 
un company què fa durant el dia i escriure un text a partir de la informació 
recollida sobre el company. A la darrera pàgina, hi ha la secció “Què t’hi 
jugues” que conté un exercici en grups de tres per descobrir qui són i a 
què es dediquen diversos personatges, un text biogràfic sobre Martí i Pol, 
un quadre amb tres frases per recordar i un altre amb tres enllaços de 
pàgines web per ampliar informació. En la meitat de les pàgines d’aquesta 
unitat trobem alguna imatge que té una funció únicament decorativa. 

 



2.2 Nou Nivell Bàsic 2 (Guerrero et al., 2010b) 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Nou Nivell Bàsic 2 

2. Autors: Inés Guerrero, Toni Mercadal, 
Maria Roig (coordinadora) i Margaret 
Rovira. 

3. Editorial: Castellnou Edicions. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2010. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Segon dels tres volums 
que componen el Nou nivell Bàsic de català 
per a persones adultes. Proposa un 
enfocament comunicatiu. “Les set unitats que conté es basen en la 
programació fixada pel Consorci per a la Normalització Lingüística que, 
al seu torn, es correspon amb la divisió de nivells i continguts que 
estableix el MECR” (Guerrero et al., 2010b, p. 3). El llibre compta amb 
una sèrie de personatges que apareixen al llarg de totes les unitats. Són 5 
treballadors i una clienta d’un supermercat del poble fictici de Vilaniu. 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 21,5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 104. 

7. Estructura: L’estructura d’aquest volum és molt similar a la del llibre 
Nou Nivell Bàsic 1. Consta de 7 unitats (de 12 o 14 pàgines cadascuna) A 
l’obertura de la unitat (les dues primeres planes), a banda d’un gran dibuix 
amb text dins de bafarades (sobre un fons fotogràfic) i tres fotografies més 
petites, hi trobem el títol, els objectius i els continguts de la unitat. 
Cadascuna de les 6 primeres unitats conté entre 13 i 21 activitats de 
tipologia diversa per practicar la comprensió i expressió orals i escrites, 3 
tasques intermèdies, una tasca final i, a la darrera pàgina, la secció “Què 
t’hi jugues?” que sol proposar una activitat d’un caràcter més lúdic, una 
lectura complementària i enllaços a webs per ampliar informació. La 
darrera unitat, després de les 2 primeres planes d’obertura característiques 
de les altres unitats, està organitzada en dues parts. A la primera part 



trobem 9 activitats i dues tasques intermèdies, una tasca final i la secció 
“Què t’hi jugues?”. A la segona part trobem 9 activitats de repàs de 
continguts i fonètica que s’han treballat al llarg del volum. Totes les 
unitats contenen quadres de gramàtica, vocabulari o fonètica. Al principi 
del llibre, hi ha la presentació dels autors i dues planes amb el títol “Abans 
de començar”, on els protagonistes dels llibres es presenten a ells 
mateixos i una activitat on es proposa als aprenents que es presentin. Al 
final del llibre, hi ha un annex gramatical, l’índex i la taula de continguts. 
A la coberta trobem el títol, el nom dels autors i l’editorial, i el nivell del 
llibre. A la contracoberta, hi ha la mateixa informació que a la coberta, 
però no hi apareixen mencionats els autors. 

8. Material auditiu: CD amb 14 audicions. La seva duració oscil·la entre 
els 21 segons (la més breu) i 1 minut i 24 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre dóna molta importància a les imatges. 
Compagina els dibuixos i les fotografies en color, tot i que els dibuixos 
tenen un major protagonisme (trobem, per exemple, un dibuix enorme en 
l’obertura de cada unitat, i els 6 personatges protagonistes del llibre 
apareixen sempre en forma de dibuix). En gairebé totes les pàgines de les 
unitats trobem com a mínim una imatge. En general, el conjunt de les 
imatges ocupa més de la meitat de la plana i, en totes les unitats, hi ha 
diverses imatges que tenen una funció únicament decorativa.  

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats estrangeres. 

13. Més informació rellevant: El 2004 Castellnou Edicions va publicar 
amb anterioritat un altre llibre de text del mateix nivell, Curs de llengua 

catalana. Nivell Bàsic 2, que també formava part d’un conjunt integrat per 
tres volums. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Mirà que m’ha passat! (unitat 4) 

2. Estructura: La unitat (de 12 pàgines) té com a objectius que els 
aprenents aprenguin a narrar esdeveniments, expressar emocions i estats 
físics i també donar consells. La unitat s’obre amb un gran dibuix (sobre 
un fons fotogràfic) on dos dels protagonistes del llibre (Mamadou i 
Santiago) comenten un accident domèstic. En aquesta obertura hi trobem 
també tres fotografies més petites amb una funció decorativa, els objectius 
i els continguts de la unitat. Consta de 17 activitats de tipologia diversa. 
Per exemple, completar textos amb el perfet d’indicatiu o el passat 
perifràstic, amb pronoms, relacionar audicions amb imatges, dir l’estat 
d’ànim de persones fotografiades, resoldre situacions, etc. Té tres tasques 



intermèdies (explicar per què s’ha arribat tard a un determinat lloc; 
explicar com l’aprenent es troba i es sent; comentar amb un company 
l’estat d’ànim i donar consells) i una tasca final consistent en llegir el 
fragment d’una notícia, completar-lo, preparar un diàleg entre els 
protagonistes de la notícia i escenificar-lo. A la darrera pàgina, hi ha la 
secció “Què t’hi jugues” que conté embarbussaments, un text sobre els 
estats d’ànim d’una ciutat, un quadre amb tres frases per recordar i un 
altre amb tres enllaços de pàgines web per ampliar informació. En gairebé 
la meitat de les pàgines d’aquesta unitat trobem alguna imatge que té una 
funció únicament decorativa. 

 

 

 

2.3 Nou Nivell Bàsic 3 (Guerrero et al., 2010c) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Nou Nivell Bàsic 3. 

2. Autors: Inés Guerrero, Toni Mercadal, 
Maria Roig (coordinadora) i Margaret 
Rovira. 

3. Editorial: Castellnou Edicions. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2010. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Tercer dels tres volums 
que componen el Nou Nivell Bàsic de català 
per a persones adultes. Proposa un enfocament comunicatiu. “Les set 
unitats que conté es basen en la programació fixada pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística que, al seu torn, es correspon amb la divisió de 
nivells i continguts que estableix el MECR” tal com expliquen els autors 
en la introducció del llibre (Guerrero et al., 2010c, p. 5). Aquest volum 
també compta amb els mateixos personatges protagonistes (cinc 
treballadors i una clienta d’un supermercat del poble fictici de Vilaniu) 



que els dos anteriors, però l’aparició d’aquests personatges és més puntual 
que als llibres anteriors. 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 21,5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 108. 

7. Estructura: Té una estructura molt similar a la dels dos volums 
anteriors. Consta de 7 unitats (de 12 o 14 pàgines cadascuna) A l’obertura 
de la unitat (les 2 primeres pàgines), a banda d’un gran dibuix amb text 
dins de bafarades (sobre un fons fotogràfic) i tres fotografies més petites, 
hi ha el títol, els objectius i els continguts de la unitat. Cadascuna de les 6 
primeres unitats conté entre 15 i 19 activitats de tipologia diversa per 
practicar la comprensió i expressió orals i escrites, 3 tasques intermèdies, 
una tasca final i, a la darrera pàgina, la secció “Què t’hi jugues?” que sol 
proposar una activitat d’un caràcter més lúdic, una lectura complementària 
i enllaços a webs per ampliar informació. La darrera unitat, després de les 
2 primeres planes d’obertura característiques de les altres unitats, està 
organitzada en dues parts. A la primera part trobem 10 activitats i dues 
tasques intermèdies, una tasca final i la secció “Què t’hi jugues?”. A la 
segona part hi ha 9 activitats de repàs de continguts i fonètica que s’han 
treballat al llarg del volum. Totes les unitats contenen quadres de 
gramàtica, vocabulari o fonètica. Al principi del llibre, trobem la 
presentació dels autors i dues planes amb el títol “Abans de començar”, on 
hi ha un gran dibuix sobre un fons fotogràfic on es veuen els protagonistes 
del llibre i altres veïns de Vilaniu, les presentacions dels 6 protagonistes 
del llibres, una activitat per relacionar els textos i les imatges i una altra 
activitat per practicar l’expressió oral. Al final del llibre, hi ha un annex 
gramatical i l’índex i la taula de continguts. A la coberta trobem el títol, el 
nom dels autors i l’editorial, i el nivell del llibre. A la contracoberta, hi ha 
la mateixa informació que a la coberta, però no hi apareixen mencionats 
els autors. 

8. Material auditiu: CD amb 11 audicions. La seva duració oscil·la entre 
els 30 segons (la més breu) i 1 minut i 48 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre dóna molta importància a les imatges. 
Compagina els dibuixos i les fotografies en color, tot i que els dibuixos 
tenen un major protagonisme (trobem, per exemple, un dibuix enorme en 
l’obertura de cada unitat, i els 6 personatges protagonistes del llibre 
apareixen sempre en forma de dibuix). En gairebé totes les pàgines de les 
unitats trobem com a mínim una imatge. En general, el conjunt de les 



imatges ocupa menys d’un terç de la plana i, en totes les unitats, hi ha 
diverses imatges que tenen una funció únicament decorativa. Les 
fotografies del supermercat on s’ambienta el llibre van ser realitzades en 
un supermercat Bonpreu. Compagina diferents tipus de lletres (la majoria 
de color negre, però en alguns casos de diferents colors) i trobem alguns 
textos, enunciats d’activitats i tasques, títols d’unitats sobre fons de 
diversos colors. 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats estrangeres. 

13. Més informació rellevant: Castellnou Edicions va publicar amb 
anterioritat (el 2004) un altre llibre de text del mateix nivell, Curs de 

llengua catalana. Nivell Bàsic 3, que també formava part d’un conjunt 
integrat per 3 volums. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Obrim una botiga (unitat 3). 

2. Estructura: La unitat (de 12 pàgines) té com a objectius que els 
aprenents aprenguin a descriure espais, comparar característiques 
d’espais, i demanar i donar opinions. La unitat s’obre amb un gran dibuix 
(sobre un fons fotogràfic) on Lucía (una de les protagonistes del llibre) 
parla amb un agent immobiliari sobre un local. En aquesta obertura hi 
trobem també tres fotografies més petites amb una clara funció decorativa, 
els objectius i els continguts de la unitat. Consta de 17 activitats de 
tipologia diversa. Per exemple, escoltar un diàleg entre Lucía i l’agent 
immobiliari i completar les frases de la transcripció, completar una taula 
amb les diferents formes d’uns adjectius, completar anuncis de locals amb 
les preposicions adequades, relacionar anuncis de locals amb fotografies, 
respondre preguntes utilitzant el pronom hi, descriure fotografies, etc. Té 
tres tasques intermèdies (escriure un anunci d’un local comercial, 
comparar els diferents anuncis de la tasca anterior, i escollir el millor 
anunci per a diferents activitats) i una tasca final consistent en decidir on 
els aprenents instal·larien la seva botiga o taller, i descriure l’espai. A la 
darrera pàgina, hi ha la secció “Què t’hi jugues” que conté una activitat on 
els aprenents han d’explicar una activitat comercial i una lectura sobre una 
botiga emblemàtica, a més d’un quadre amb tres frases per recordar i un 
altre amb tres enllaços de pàgines web per ampliar informació. En gairebé 
la meitat de les pàgines d’aquesta unitat hi ha alguna imatge que té una 
funció únicament decorativa. 

 



2.4 Nou Nivell Elemental 1 (Anguera et al., 2010a) 
 

 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Nou Nivell Elemental 1. 

2. Autors: Xavier Anguera, Maria Roig 
(coordinadora), Natàlia Tomàs i Míriam 
Verdugo. 

3. Editorial: Castellnou Edicions. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2010. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Primer dels tres volums 
que componen el Nou Nivell Elemental de 
català per a persones adultes. Proposa un enfocament comunicatiu. “Les 
set unitats que conté es basen en la programació fixada pel Consorci per a 
la Normalització Lingüística que, al seu torn, es correspon amb la divisió 
de nivells i continguts que estableix el MECR” (Anguera et al., 2010a, p. 
3). A diferència dels tres volums anteriors d’aquesta col·lecció, en aquest 
llibre i els dos que el segueixen no hi ha personatges protagonistes. 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 21,5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 120. 

7. Estructura: Consta de 7 unitats (de 14 o 18 pàgines cadascuna) A 
l’obertura de la unitat (les 2 primeres pàgines), trobem un gran dibuix 
(sobre un fons fotogràfic) amb un text breu, a més del títol, els objectius i 
els continguts de la unitat. Cada unitat conté entre 16 i 20 activitats de 
tipologia diversa per practicar la comprensió i expressió orals i escrites, 
tres o quatre tasques intermèdies, i una tasca final. Les unitats es clouen 
amb una proposta de lectura complementària, un text sobre el context 
sociocultural i enllaços a pàgines web per ampliar informació. El llibre 
conté quadres de gramàtica i vocabulari. Al principi del volum, hi ha la 
presentació dels autors. Al final, hi ha un annex gramatical, l’índex i la 
taula de continguts. A la coberta trobem el títol, el nom dels autors i 
l’editorial, i el nivell del llibre. A la contracoberta, hi ha la mateixa 



informació que a la coberta, però no hi apareixen mencionats els autors. 

8. Material auditiu: CD amb 12 audicions. La seva duració oscil·la entre 
els 47 segons (la més breu) i 5 minuts i 54 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre dóna molta importància a les imatges, tot i 
que en general els textos ocupen més espai que les imatges. Compagina 
els dibuixos i les fotografies en color. Totes les unitats tenen imatges amb 
una funció únicament decorativa. En gairebé totes les pàgines de les 
unitats trobem com a mínim una imatge. Compagina diversos tipus de 
lletres (la majoria de color negre, però en alguns casos de diferents colors) 
i hi ha alguns textos, enunciats d’activitats i tasques, títols d’unitats sobre 
fons de diversos colors (sobretot verd o taronja, però també lila, gris, 
negre, etc.). 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats estrangeres. 

13. Més informació rellevant: El 2004 Castellnou Edicions va publicar 
un altre llibre de text del mateix nivell, Curs de llengua catalana. Nivell 

Elemental 1, que també formava part d’un conjunt integrat per 3 volums. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: La televisió del futur (unitat 4) 

2. Estructura: L’eix temàtic de la unitat (de 14 pàgines) és la televisió. A 
l’obertura (2 pàgines), hi ha un gran dibuix (sobre un fons fotogràfic) d’un 
estudi de televisió amb un breu diàleg, els objectius i els continguts de la 
unitat. Consta de 20 activitats de tipologia diversa. Per exemple, trobar la 
paraula intrusa, dir diferents gèneres de programes de televisió, escoltar 
opinions sobre la televisió, escriure frases amb adverbis acabats en –ment, 
opinar sobre programes que agraden i que no agraden, llegir una notícia 
d’un diari i contestar preguntes de comprensió, ordenar fragments d’un 
text, etc. Té tres tasques intermèdies (fer la programació d’un canal de 
televisió, explicar dues notícies recents a la resta de la classe, exposar 
l’opinió sobre la televisió actual i comentar programes d’abans), i una 
tasca final consistent a fer un debat sobre diferents tipus de televisions. A 
la darrera pàgina, hi ha un text sobre la televisió i, dins l’apartat de context 
sociocultural, una cronologia de la televisió en català. Els enllaços que 
apareixen són de pàgines webs de televisions catalanes. En la meitat de les 
pàgines d’aquesta unitat hi ha alguna imatge que té una funció únicament 
decorativa. 



 

2.5 Nou Nivell Elemental 2 (Anguera et al., 2010b) 
 

 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Nou Nivell Elemental 2. 

2. Autors: Xavier Anguera, Maria Roig 
(coordinadora), Natàlia Tomàs i Míriam 
Verdugo. 

3. Editorial: Castellnou Edicions. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2010. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Segon dels tres volums 
que componen el Nou Nivell Elemental de 
català per a persones adultes. Proposa un 
enfocament comunicatiu, seguint la programació fixada pel CPNL que es 
correspon a la divisió de nivell i continguts que proposa el MECR.  

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 21,5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 120. 

7. Estructura: Té una estructura molt semblant a la del volum anterior. 
Consta de 7 unitats (de 10 o 14 pàgines cadascuna) A l’obertura de cada 
unitat (les 2 primeres pàgines), hi ha un gran dibuix (sobre un fons 
fotogràfic) amb un text breu, a més del títol, els objectius i els continguts 
de la unitat, i alguna fotografia més petita. Cada unitat conté entre 11 i 22 
activitats de tipologia diversa, 3 tasques intermèdies, i una tasca final. Les 
unitats es clouen amb una proposta de lectura complementària, un text 
sobre el context sociocultural i enllaços a pàgines web per ampliar 
informació. El llibre conté quadres de gramàtica i vocabulari. Al principi 
del llibre, hi la presentació dels autors de l’obra. Al final, hi ha una secció 
de fonètica amb un total de 46 exercicis, un annex gramatical i l’índex i la 
taula de continguts. A la coberta hi ha el títol, el nom dels autors i 
l’editorial, i el nivell del llibre. A la contracoberta, hi ha la mateixa 



informació que a la coberta, però no hi apareixen mencionats els autors. 

8. Material auditiu: CD amb 38 audicions, la meitat de les quals 
corresponen a exercicis de la secció de fonètica del final del llibre. Totes 
aquestes audicions de la part de fonètica contenen una doble locució, en 
català oriental i català occidental. Solen ser més breus que les primeres 19 
audicions. La duració de les audicions oscil·la entre els 18 segons (la més 
breu) i els 4 minuts i 31 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre conté força imatges amb una funció 
únicament decorativa, però en general els textos ocupen més espai que les 
imatges en la majoria de pàgines. Compagina els dibuixos i les fotografies 
en color. Presenta diferents tipus de lletres (la majoria de color negre, però 
en alguns casos de colors diversos) i trobem alguns textos, enunciats 
d’activitats i tasques, títols d’unitats sobre fons de diversos colors 
(sobretot taronja, però també verd, blau, marró, gris, etc.). 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats estrangeres. 

13. Més informació rellevant: El 2004 Castellnou Edicions va publicar 
amb anterioritat un altre llibre de text del mateix nivell, Curs de llengua 

catalana. Nivell Elemental 2, que també formava part d’un conjunt 
integrat per 3 volums. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Bloc de viatge (unitat 4) 

2. Estructura: L’eix temàtic de la unitat (de 12 pàgines) són els viatges. 
A l’obertura (2 pàgines), hi trobem un gran dibuix (sobre un fons 
fotogràfic) d’un aeroport amb un breu diàleg entre dos passatgers, els 
objectius i els continguts de la unitat. Consta de 14 activitats de tipologia 
diversa. Per exemple, trobar la paraula intrusa entre llistes de vocabulari 
relacionades amb viatges, escoltar un text o llegir-ne un altre i fer 
exercicis de comprensió, comentar amb un company quines podrien ser 
les meravelles del món, ordenar els fragments d’una entrada d’un bloc de 
viatges, etc. Té 3 tasques intermèdies (explicar els indrets més interessants 
per visitar del lloc on es viu, relatar una anècdota de viatge, fer 
suposicions sobre com acabarà el viatge del protagonista d’un bloc de 
viatges que hi ha en un exercici de comprensió lectora), i una tasca final 
consistent a escriure la presentació i una entrada d’un bloc de viatges. A la 
darrera pàgina, hi ha un text sobre la farmaciola de viatge i, dins l’apartat 
de context sociocultural, un text amb consells per vacunar-se abans de fer 
segons quins viatges. 



 

2.4 Nou Nivell Elemental 3 (Anguera et al., 2010c) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Nou Nivell Elemental 3. 

2. Autors: Xavier Anguera, Maria Roig 
(coordinadora), Natàlia Tomàs i Míriam 
Verdugo. 

3. Editorial: Castellnou Edicions. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2010. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Tercer dels tres volums 
que componen el Nou Nivell Elemental de 
català per a persones adultes. Igual que els 
altres dos volums proposa un enfocament comunicatiu, seguint la 
programació del CPNL i els nivells i continguts del MECR. 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 21,5 centímetres). 

5. Suport: Paper 

6. Número de pàgines: 120. 

7. Estructura: És molt semblant a la dels dos volums anteriors. Consta de 
7 unitats (de 12 o 14 pàgines cadascuna) A l’obertura de cada unitat (les 2 
primeres pàgines), hi ha un gran dibuix (sobre un fons fotogràfic) amb un 
text breu, a més del títol, els objectius i els continguts de la unitat, i alguna 
fotografia més petita. A continuació hi ha la secció “Per començar...”, on 
apareixen dos exercicis de vocabulari o relacionats amb frases fetes i 
refranys. Les 6 primeres unitats contenen entre 13 i 20 activitats de 
tipologia diversa, tres tasques intermèdies, i una tasca final. Aquestes 
unitats es clouen amb una proposta de lectura complementària, un text 
sobre el context sociocultural i enllaços a pàgines web per ampliar 
informació. La darrera unitat es divideix en dos parts. A la primera part hi 
ha l’obertura característica de les altres unitats, 7 activitats, dues tasques 
intermèdies, una tasca final i una darrera pàgina amb una lectura 



complementària i un text sobre el context sociocultural. La segona part 
està dedicada al repàs de continguts i consta de 7 exercicis. El llibre conté 
quadres de gramàtica i vocabulari. Al principi del llibre, hi ha la 
presentació dels autors. Al final, hi ha una secció de fonètica amb un total 
de 33 exercicis, un annex gramatical, l’índex i la taula de continguts. A la 
coberta hi ha el títol, el nom dels autors i l’editorial, i el nivell del llibre. A 
la contracoberta, hi ha la mateixa informació que a la coberta, però no hi 
apareixen mencionats els autors. 

8. Material auditiu: CD amb 26 audicions, la meitat de les quals 
corresponen a exercicis de la secció de fonètica del final del llibre. Totes 
aquestes audicions de la part de fonètica contenen una doble locució, en 
català oriental i català occidental. Solen ser més breus que les primeres 13 
audicions. La duració de les audicions oscil·la entre els 19 segons (la més 
breu) i els 4 minuts i 9 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El llibre conté força imatges amb una funció 
únicament decorativa, però en general els textos ocupen més espai que les 
imatges en la majoria de pàgines. Compagina els dibuixos i les fotografies 
en color. També té diferents tipus de lletres (la majoria de color negre, 
però en alguns casos de diferents colors) i trobem alguns textos, enunciats 
d’activitats i tasques, títols d’unitats sobre fons de diversos colors. 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats estrangeres. 

13. Més informació rellevant: El 2005 Castellnou Edicions va publicar 
un altre llibre de text del mateix nivell, Curs de llengua catalana. Nivell 

Elemental 3, que també formava part d’un conjunt integrat per 3 volums. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: No ho deixis córrer: queixa’t! (unitat 3). 

2. Estructura: L’objectiu principal de la unitat (de 14 pàgines) és 
l’expressió argumentada d’una queixa. A l’obertura (2 pàgines), hi ha un 
gran dibuix (sobre un fons fotogràfic) d’una oficina d’atenció al client 
amb un breu diàleg, els objectius i els continguts de la unitat. A 
continuació, trobem la secció “Per començar...” amb dos exercicis 
consistents a construir frases fetes i trobar la paraula per diferents 
definicions relacionades amb el món laboral i les queixes. Després, hi ha 
20 activitats de tipologia diversa, tres tasques intermèdies i una tasca final 
consistent a escriure una carta al director d’un diari per queixar-se d’algun 
problema a la localitat on es viu. A la darrera pàgina de la unitat, trobem 
una lectura complementària (l’entrada d’un bloc on es descriu un barri) i, 
a la secció de context sociocultural, hi ha un text informatiu sobre les 



associacions de veïns. 

 

3. Passos 

 

 
 

3.1 Passos 1 (Roig, Padrós i Camps, 2011) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Passos 1. Nivell Bàsic. Curs de 

català per a no catalanoparlants. Llibre 

de classe. 

2. Autors: Nuri Roig (coordinadora), 
Marta Padrós i Sandra Camps. 

3. Editorial: Octaedro 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2011. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: “Passos 1 és un curs de 
català presencial per a no catalanoparlants 
basat en l’enfocament comunicatiu per tasques” (Roig, Padrós i Daranas, 
2011, p 6), tal com s’explica a la guia didàctica del llibre. El llibre té una 
sèrie de personatges que apareixen al llarg de les unitats. Són estudiants 
estrangers de català i dues professores de català per a no catalanoparlants. 
Segons es diu a la guia didàctica, el grup fictici d’alumnes “està concebut 
de manera realista a partir del tant per cent d’immigració per països a 
Catalunya, del tant per cent d’homes i dones a les aules de català per 
adults i amb experiències vitals com les dels nostres alumnes dels darrers 
anys” (Roig, Padrós i Daranas, 2011, p. 6) Bona part de les activitats se 
situen en un poble fictici, Viladepau, “basat en la realitat de molts pobles 
mitjans de Catalunya” (Roig, Padrós i Daranas, 2011, p. 6). 

2. Destinataris: “El primer mòdul, Bàsic 1 (B1), representa el primer 



contacte amb la llengua i està pensat per a persones que no entenen el 
català o l’entenen poc i no el parlen. [...] En el segon mòdul, Bàsic 2 (B2), 
els alumnes ja entenen una mica el català i cada cop s’obren més les 
tasques a fer perquè els alumnes ja tenen els mínims recursos per 
respondre entre diverses opcions. En el tercer mòdul, Bàsic 3 (B3), es nota 
un avenç significatiu fins que els alumnes són capaços de mantenir 
converses [senzilles] i produir textos senzills en llengua estàndard pròpia 
de l’entorn sobre qualsevol tema d’interès general” (Roig, Padrós, 
Daranas, 2011, p. 6). El llibre està sobretot pensat per a estrangers que 
viuen en territoris catalans, com indica per exemple el títol de la unitat 7 
del mòdul Bàsic 2: Recordes quan vas arribar a Catalunya? 

3. Nivell d’aprenentatge: A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (Format de 28 x 22 centímetres).  

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 280. 

7. Estructura: Conté tres mòduls: Bàsic 1 (67 pàgines), Bàsic 2 (67 
pàgines) i Bàsic 3 (63 pàgines). Cada mòdul consta de 10 unitats (d’entre 
4 i 9 pàgines cadascuna), la darrera de les quals és una unitat de síntesi 
sobre el que s’ha treballat anteriorment. A cada unitat hi ha entre 4 i 9 
activitats (la darrera activitat de les unitats és una tasca final) per 
desenvolupar diferents habilitats lingüístiques. Cal destacar que a la 
primera unitat hi ha una breu presentació (nom, nacionalitat i llengua) i 
una fotografia petita dels 19 estudiants de català que trobarem al llarg de 
totes les unitats. Al final del tercer mòdul hi ha tres ‘graelles’ (una per a 
cada mòdul, que inclouen taules, graelles o testos que s’han de completar 
per practicar l’aprenentatge, amb un total de 18 pàgines), un compendi 
gramatical (37 pàgines), un resum gramatical (9 pàgines) i l’índex de les 
audicions (1 pàgina). A les primeres planes del llibre hi ha l’índex i els 
objectius comunicatius de cada unitat dels tres mòduls. La coberta conté 
informació bibliogràfica (títol, autors, nivell, editorial). A la contracoberta 
únicament apareixen els títols dels materials que componen Passos 1. 

8. Material auditiu: Un disc compacte que consta d’un total de 98 
audicions (37 per al primer mòdul, 37 per al segon i 24 per a l’últim). La 
gran majoria de les audicions duren menys d’un minut, essent la més breu 
de 15 segons i la més llarga d’1 minut i 48 segons. 

9. Disseny i imatges: El llibre està conformat per un gran nombre 
d’imatges, la majoria de les quals són fotografies petites (d’uns 25 cm 
d’ample per uns 35 cm de llarg, aproximadament) en color, tot i que 
també hi ha alguns dibuixos i fotografies més grans. Totes les planes de 
les unitats tenen alguna imatge (llevat de la primera plana de cadascun 
dels 3 mòduls i les pàgines 72, 114 i 186). Al primer mòdul, el conjunt de 



les imatges tendeix a ocupar la meitat o més de la plana. En canvi, al 
segon mòdul i especialment al tercer, les imatges solen ocupar un terç o 
menys de la plana. Una de les singularitats d’aquesta col·lecció són els 
múltiples retrats dels protagonistes de les unitats (estudiants i professors) 
que recorden les fotografies de carnet tant per la seva mida com per la 
naturalesa de la fotografia (els protagonistes miren a càmera). Tot i que en 
les primers unitats els textos solen ser curts, a mesura que ens apropem a 
les últimes unitats, els textos tendeixen a ser més llargs i ocupar més espai 
que les imatges. Trobem poques imatges que tinguin una simple funció 
decorativa. La tipologia de la lletra varia i bona part dels textos més 
extensos de cada unitat i els enunciats de les activitats està sobre un fons 
taronja (Bàsic 1), verd (Bàsic 2) o violeta (Bàsic 3). 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica i tres llibres 
d’exercicis, un per a cadascun dels tres mòduls. 

11. Duració prevista: 135 hores (45 hores per a cadascun dels 3 mòduls). 

12. Ús: Universitats del fora del domini lingüístic català, centres del 
CPNL, serveis lingüístics d’universitats catalanes, escoles d’adults, aules 
d’acollida d’instituts. 

13. Més informació rellevant: El 2006 es va publicar una primera edició 
d’aquest llibre. La nova edició del 2011 compta amb alguns petits canvis 
respecte a la primera edició: s’han escurçat algunes unitats (sobretot a 
Bàsic 2 i Bàsic 3), s’ha canviat l’ordre d’algunes unitats, s’han afegit 
fotografies i escurçat textos, i s’han canviat alguns àudios. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Com és casa teva? (Unitat 6 de Bàsic 2). 

2. Estructura: La unitat (de 8 pàgines) està dedicada a la descripció 
d’una casa. Consta de 5 activitats. A la primera activitat trobem un dels 
protagonistes del llibre, un estudiant de Viladepau (Nikolay d’Ucraïna), 
que descriu el seu habitatge en un text escrit i un dibuix del pis de Nikolay 
a través del qual els estudiants han de respondre una sèrie de preguntes. Al 
llarg de la unitat apareixen d’altres personatges protagonistes del llibre (la 
professora de català i diferents estudiants estrangers) que parlen sobre les 
seves cases o sobre les dels seus companys de classe. Les activitats 
serveixen per desenvolupar l’expressió oral (i, en menor mesura, 
l’escrita), com també la comprensió oral i escrita. La darrera activitat és la 
tasca final. Pretén que els alumnes parlin sobre canvis de pis i llegeixin 
dos textos: al primer un dels personatges del llibre (Florina, una estudiant 
de Romania que viu al poble fictici de Viladepau) explica per què es vol 
canviar de casa i quin tipus de pis desitja; al segon text trobem 8 anuncis 
de diferents habitatges. 



 

 

 

 

3.1 Passos 2 (Roig i Daranas, 2011a) 
 

 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Passos 2. Nivell Bàsic. Curs de 

català per a no catalanoparlants. Llibre 

de classe. 

2. Autors: Nuri Roig (coordinadora) i 
Meritxell Daranas. 

3. Editorial: Octaedro. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2011. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Tal com expliquen les 
autores a la guia didàctica, “Passos 2 és 
un curs de català presencial per a no catalanoparlants basat en 
l’enfocament comunicatiu per tasques” (Roig i Daranas, 2011b, p. 6). El 
llibre té una sèrie de personatges que apareixen al llarg de les unitats. Són 
16 estudiants estrangers de català i una professora de català per a no 
catalanoparlants (la professora i alguns estudiants són personatges que no 
havien aparegut a Passos 1). A diferència de Passos 1, no apareix el poble 
fictici de Viladepau. 

2. Destinataris: Estudiants estrangers adults de català, particularment els 
que viuen al Principat, ja que entre els objectius del llibre figura oferir als 
alumnes “una eina perquè puguin fer una vida millor a Catalunya” (Roig i 
Daranas, 2011b, p. 6). 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (Format de 28 x 22 centímetres).  

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 240. 

7. Estructura: Conté tres mòduls: Bàsic 1 (45 pàgines), Bàsic 2 (61 



pàgines) i Bàsic 3 (59 pàgines). Cada mòdul consta de sis unitats (d’entre 
8 i 12 pàgines cadascuna). Cada unitat té una entradeta que recull sobre 
què tracta i una breu índex de les activitats. En total, hi ha entre 4 i 6 
activitats per unitat per desenvolupar diferents habilitats lingüístiques. La 
darrera unitat és una tasca final. Al principi del llibre, després de l’índex, 
hi ha els objectius comunicatius de cada unitat i al final del tercer mòdul 
trobem, un compendi gramatical, un resum gramatical, i l’índex dels 
àudios. Cal destacar que a la primera unitat hi ha una breu presentació i 
una fotografia petita de cadascun dels 16 estudiants de català que 
trobarem al llarg de totes les unitats, com també una presentació d’un altre 
personatge protagonista del llibre, la professora de català Montse. Al final 
de la darrera unitat del tercer mòdul tornem a trobar alguns d’aquests 
personatges en una foto conjunta, amb un peu de foto on s’informa del 
nom i cognom, feina i origen de cadascun d’ells. La coberta conté 
informació bibliogràfica (títol, autors, nivell, editorial). A la contracoberta 
únicament apareixen títols dels materials que componen Passos 2. 

8. Material auditiu: Les 48 audicions que inclou el llibre estan penjades 
al web de l’editorial. La llargària de la immensa majoria d’ audicions 
oscil·la entre 1 i 3 minuts. L’audició més breu dura 34 segons i la més 
llarga, 3 minuts i 59 segons. 

9. Disseny i imatges: Totes les pàgines dels dos primers mòduls tenen 
com a mínim una imatge (llevat de la primera plana del mòdul), mentre 
que al tercer mòdul hi ha fins a 8 pàgines que no tenen cap imatge. En 
general, el conjunt de les imatges (sobretot fotografies en color, però 
també dibuixos i mapes) ocupen menys del terç d’una plana. Especialment 
al tercer mòdul, hi ha textos molt llargs (de més de 250 paraules). La 
tipologia de la lletra varia i bona part dels textos més extensos de cada 
unitat i els enunciats de les activitats està sobre un fons taronja (Elemental 
1), verd (Elemental 2) o violeta (Elemental 3). 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica i tres llibres 
d’exercicis, un per a cadascun dels tres mòduls. 

11. Duració prevista: 135 hores (45 hores per a cadascun dels 3 mòduls). 

12. Ús: Universitats del fora del domini lingüístic català, centres del 
CPNL, serveis lingüístics d’universitats catalanes, escoles d’adults, aules 
d’acollida d’instituts. 

13. Més informació rellevant: El 2007 es va publicar una primera edició 
d’aquest llibre, la qual va ser validada per diferents professors del Baix 
Empordà i la Garrotxa, segons expliquen les autores en la guia didàctica 
(Roig i Daranas, 2011b, p. 6). La nova edició del 2011 compta amb alguns 
petits canvis respecte a la primera edició: es van reduir el número 
d’unitats per mòdul (de 7 a 6) i el nombre de textos i la seva dificultat. 



També s’ha augmentat el número de fotografies i audicions per unitat. 
D’altra banda, el 2014 aquesta mateixa editorial, sota la coordinació 
també de Nuri Roig, va publicar el llibre Passos 3, corresponent al nivell 
B2 del MECR. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Fem la maleta... I a gaudir del viatge (Unitat 4 
d’Elemental 2). 

2. Estructura: La unitat (de 12 pàgines) està dedicada a viatges i a 
turisme. A la primera plana hi ha una entradeta que explica el contingut de 
la unitat, un breu índex, i un text sobre Marco Polo. En total, trobem 6 
activitats per practicar l’expressió oral i escrita, i la comprensió oral i 
escrita. A la primera activitat, hi ha fragments de textos literaris sobre 
viatges i es demana als estudiants que expliquin els motius pels quals 
cadascun dels personatges dels textos viatja. La resta d’activitats estan 
relacionades amb posar-se d’acord per viatjar, fer una proposta de viatge, 
comentar-ne els preparatius, parlar i entendre experiències viatgeres, llegir 
i escriure postals, etc. La darrera activitat (la tasca final) consisteix 
precisament en escriure una postal a un company de classe. En aquesta 
unitat, trobem diversos mapes (tant de Catalunya com del món) i diferents 
fotografies d’arreu del món que són d’una postal o bé recorden les 
fotografies que fan els turistes quan viatgen. 

 



 

4. Català Inicial, Bàsic i Elemental 

 

 
 

4.1 Català Inicial (Esteban, 2012a) 
 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Català Inicial. 

2. Autors: Jordi Esteban. 

3. Editorial: Teide. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2012. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: És un llibre petit, tant pel 
nombre de pàgines com per la poca quantitat 
de textos que hi apareixen. L’objectiu “és 
capacitar els aprenents perquè reconeguin i 
comprenguin el que es diu en converses senzilles de relació social i 
sàpiguen reproduir fórmules que hi apareixen habitualment. Es pretén que 
adquireixin un bagatge lèxic bàsic en temes propis de l’entorn quotidià i 
que comprenguin frases escrites de tipus descriptiu o instructiu, breus i 
d’estructura simple.”, tal com explica l’autor a la guia didàctica. Proposa 
una metodologia comunicativa. Té en compte el programa de la Direcció 
General de Política Lingüística d’aquest nivell de 2011, el qual segueix les 
directrius del MECR per als usuaris bàsics. 

2. Destinataris: “Adolescents o adults nouvinguts que, generalment, no 
parlen ni escriuen cap llengua d’origen romànic, però poden llegir escrits 
breus de manera mecànica i entendre’ls amb l’ajuda d’un interlocutor”, 
segons apunta l’autor a la guia didàctica. 

3. Nivell d’aprenentatge: A1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,7 x 22 centímentres). 

5. Suport: Paper. 



6. Número de pàgines: 72. 

7. Estructura: Conté 10 unitats (de 6 a 8 pàgines cadascuna). A la part de 
dalt de cada pàgina, hi ha el títol de la unitat i la funció que s’hi treballa 
(per exemple: “trobar-se”, “conèixer gent”, “descriure espais”, “narrar 
fets”, “comprar”, “aconsellar”, “valorar”, etc.). Les unitats comptem entre 
9 i 13 activitats, a més d’una darrera secció anomenada “Al teu aire” que 
es troba al final de cada unitat amb diferents activitats pensades perquè els 
aprenents les puguin fer pel seu compte. Cada activitat va precedida d’un 
títol on s’explica l’objectiu operatiu de l’activitat. Per exemple, a la 
primera unitat hi ha els següents títols d’activitats: “saludar i presentar-
se”, “aprendre un text de memòria”, “situar-se en el mapa del món”, entre 
d’altres. Les activitats serveixen sobretot per desenvolupar l’expressió 
oral i la comprensió escrita, aprendre vocabulari i gramàtica, i en menor 
mesura, practicar la comprensió oral i l’expressió escrita. Abans de la 
primera unitat, hi ha un mapa dels territoris de parla catalana amb 
fotografies de llocs emblemàtics (Montserrat, l’Eixample de Barcelona, la 
catedral de Palma, Peníscola, Taüll...) i l’índex. Al final del llibre, hi ha un 
annex de dues pàgines que recull les estructures sintàctiques i frases que 
s’han treballat en cadascuna de les unitats. Tant a la coberta com a la 
contracoberta trobem el títol del llibre, el nivell i el nom de l’autor. 

8. Material auditiu: No inclou audicions. Únicament hi ha la transcripció 
de dos textos a la guia didàctica que haurien de ser llegits en veu alta pel 
professor per poder fer una activitat de la unitat 4 i una altra de la unitat 5. 

9. Disseny i imatges: És un llibre que dóna molta importància al 
contingut visual. Les imatges ocupen molt més espai que els textos escrits. 
Totes les planes de les unitats contenen imatges, llevat de la pàgines 36 i 
67. La immensa majoria d’imatges són dibuixos, tot i que també hi ha 
unes quantes fotografies en color. En alguns casos, es combinen el dibuix 
i la fotografia en una mateixa imatge. En general, el conjunt de les 
imatges ocupa la meitat o més de la plana. Els textos són molt breus (la 
immensa majoria no arriben a les 50 paraules). La tipografia de la lletra és 
gran i variada. Molts dels textos estan sobre fons de diferents colors, 
especialment de color verd (títols de les unitats, de quadres amb 
estructures lèxiques, etc.), però també hi ha fons o lletres de colors taronja 
, blau, gris, violeta, groc, etc. 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica. 

11. Duració prevista: No disposem d’aquesta informació. 

12. Ús: Centres del CPNL. 

13. Més informació rellevant: L’autor, Jordi Esteban, és professor de 
català per a no catalanoparlants adults i autor, entre d’altre material 
didàctic per aprendre català, d’un quadern de jocs, El trampolí: 120 



impulsos per llançar-se a parlar (publicat també per Teide el 2012) que 
en certa manera podria funcionar com a material complementari d’aquest 
llibre. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Què fas avui? (Unitat 5). 

2. Estructura: La unitat (de 6 pàgines) gira al voltant de qüestions 
relacionades amb l’activitat quotidiana. La funció que s’hi desenvolupa és 
narrar fets, segons consta a la part de dalt de cadascuna de les pàgines. Té 
12 activitats que treballen l’expressió oral, la gramàtica (present 
d’indicatiu de ser, estar, tenir, portar, viure....) i el vocabulari (mesos de 
l’any, parts del dia, etc.) i en menor mesura la comprensió lectora i la 
comprensió oral. Al final de la unitat, hi ha la secció “Al teu aire” on es 
proposen tres activitats: construir frases amb el verb fer, llegir en veu alta 
números i explicar com organitzar un dia dedicat al descans. 

 

 
 

4.2 Català Bàsic (Esteban, 2012b) 
 
 
 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Català Bàsic 

2. Autors: Jordi Esteban. 

3. Editorial: Teide. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2012. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Llibre de text de català per 
a no catalanoparants que es basa en el 
programa del nivell Bàsic de la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i se centra 
en l’acompliment de tasques comunicatives, d’acord l’enfocament adoptat 
pel MECR, segons explica l’autor en la presentació del volum. 

2. Destinataris: “Persones adultes o adolescents que volen comunicar-se 
amb interlocutors catalanoparlants mitjançant converses sobre temes 



familiars o pròxims al seu entorn”, segons diu l’autor a la presentació de 
la guia – solucionari del llibre.  

3. Nivell d’aprenentatge: A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,7 x 22 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 216. 

7. Estructura: Conté 30 unitats (de 6 pàgines cadascuna) distribuïdes en 
tres grans blocs de 10 unitats: Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3. Les deu primeres 
unitats (Bàsic 1) “tracten de fets presents o molts pròxims en el temps, les 
deu segones (Bàsic 2) miren principalment cap al passat i les darreres 
(Bàsic 3) tracten, primordialment, de desigs i hipòtesis”, segons explica 
l’autor a la introducció de la guia-solucionari del llibre. Cada unitat conté 
entre 10 i 15 activitats, entre les quals hi ha dictats de paraules i 
endevinalles (unitats 1-10), embarbussaments (unitats 11-20), converses 
en grups i exercicis de fonètica (unitats 11-30). L’apartat final de cada 
unitat, “Al vostre aire”, inclou tres activitats pensades per fer-les 
individualment a casa, entre d’altres tipus d’activitats. A la part de dalt de 
cada pàgina, hi ha el títol de la unitat i la funció que s’hi treballa (per 
exemple: “trobar-se”, “conèixer gent”, “descriure espais”, “narrar fets”, 
“comprar”, “aconsellar”, “valorar”, etc.). Les activitats van precedides 
d’un títol on s’explica l’objectiu operatiu de l’activitat. Per exemple, a la 
primera unitat trobem els següents títols d’activitats: “presentar-nos, dir 
d’on som i on vivim”, “expressar expectatives d’aprenentatge”, “aprendre 
el verb ser en present”, “expressar proximitat o llunyania” entre d’altres. 
En nombroses ocasions, el llibre de text remet a unes determinades 
activitats d’un material complementari (El trampolí: 120 impulsos per 

llançar-se a parlar) o a l’annex de verbs del llibre. D’altres vegades, 
també trobem quadres amb un exemple de resposta d’una determinada 
activitat, així com quadres amb contingut lingüístic per fer les activitats. 
Abans de la primera unitat, hi ha un text de presentació del llibre i l’índex. 
Al final del llibre, hi ha un annex de verbs, les solucions a alguns exercicis 
(paraules dictades, endevinalles, etc) i un extracte del MECR on es 
detallen descriptors per als diferents nivells. Tant a la coberta com a la 
contracoberta hi ha el títol del llibre i el nivell. El nom de l’autor apareix 
només a la coberta.. 

8. Material auditiu: Les audicions es poden escoltar o descarregar al web 
de l’editorial. En total, hi ha 25 audicions. La llargària de cadascuna de les 
audicions oscil·la entre els 44 segons i els 2 minuts i 38 segons. 

9. Disseny i imatges: El nombre d’imatges és molt inferior 
(proporcionalment al nombre de pàgines) al del llibre anterior d’aquesta 
col·lecció. Una de cada tres planes no té cap imatge. La immensa majoria 



d’imatges són dibuixos, tot i que també hi ha algunes fotografies. En 
general, a les planes amb il·lustracions, el conjunt de les imatges ocupa 
menys del terç de la pàgina. Com al llibre Català Inicial, també trobem 
una gran varietat de colors. Molts dels textos, bafarades i els títols de les 
unitats estan sobre un fons verd, lila, groc, blau, taronja i també hi ha 
textos escrits amb lletres de diferents colors. Compagina diferents tipus de 
lletra. 

10. Altres materials complementaris: Guia - solucionari i El trampolí: 

120 impulsos per llançar-se a parlar, un opuscle que conté 10 taulers de 
jocs amb la finalitat de desenvolupar l’expressió oral de l’alumnat. 

11. Duració prevista: Entre 120 i 150 hores (4 o 5 hores per unitat). 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats catalanes. 

13. Més informació rellevant: Jordi Esteban és també autor de Català 

Inicial, El trampolí: 120 impulsos per llançar-se a parlar i coautor de 
Català Elemental, Català Intermedi i Català Suficiència. Entre els 
materials didàctics publicats per Teide que podrien ser, en certa manera, 
complementaris a aquest llibre hi ha també la Gramàtica pràctica del 

català de 2011 i Activitats de gramàtica. Català Bàsic de 2010. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Emprova-t’ho! (Unitat 16). 

2. Estructura: La unitat (de 6 pàgines) gira al voltant de comprar i 
canviar peces de roba. La funció que s’hi desenvolupa és comprar, segons 
consta a la part de dalt de cadascuna de les pàgines. Té 12 activitats que 
treballen l’expressió i la comprensió orals, la gramàtica (diferents temps 
verbals, pronoms), el vocabulari (peces de roba) i en menor mesura la 
comprensió i l’expressió escrita. Al final de la unitat, hi ha la secció “Al 
teu aire” on es proposen tres activitats pensades per fer a casa. 

 



 

4.3 Català Elemental (Campoy et al., 2011) 
 

 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Català Elemental 

2. Autors: Montserrat Campoy, Jordi Esteban i 
Mercè Sagrera 

3. Editorial: Teide. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2011. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: “És una proposta 
d’aprenentatge per tasques que té en compte les 
programacions de la Direcció General de Política Lingüística i abasta la 
totalitat del nivell B1” del MECR, segons diuen els autors en la 
introducció de la guia - solucionari. 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. Segons expliquen els autors a 
la guia - solucionari, “l’aprenent que duu a terme les tasques és vist com a 
company i usuari que té interessos diversos i aprèn a desenvolupar-se en 
català en situacions estàndards que el fan mes hàbil per relacionar-se 
socialment”. 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,7 x 22 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 240. 

7. Estructura: Conté un total de 15 unitats (de 10 a 18 pàgines 
cadascuna) distribuïdes en tres grans blocs de 5 unitats: Elemental 1, 
Elemental 2 i Elemental 3. La primera plana de cada unitat conté el títol, 
una gran fotografia i unes explicacions breus sobre el treball que s’hi 
proposa. A continuació, totes les unitats estan organitzades amb una 
estructura idèntica. Primer, l’apartat “parlem-ne” on apareixen una sèrie 
de preguntes relacionades amb el tema de la unitat que els estudiants s’han 
de fer oralment entre ells. En segon lloc, hi ha l’apartat “informem-nos” 
on es proposen textos de comprensió lectora o enquestes relacionades amb 
el tema de la unitat. En tercer lloc, hi ha la secció “Posem-nos-hi”, on es 
proposen una sèrie d’activitats que permetran acomplir una determinada 



tasca. En quart lloc, trobem l’apartat “Estudiem-ho” on apareixen 
exercicis per aprofundir en detalls gramaticals o textuals, entre d’altres 
aspectes. En cinquè lloc, hi ha la secció “Som-hi” que consisteix en fer la 
tasca de la unitat. Després, en la secció “Millorem-ho” s’ha de repassar la 
tasca i, en ocasions, el llibre de text convida els aprenents a avaluar els 
treballs dels companys. A continuació, en la secció “Comentem-ho” es 
proposa una autoavaluació dels coneixements adquirits al llarg de la 
unitat. Finalment, la unitat es tanca amb dues pàgines amb activitats per 
desenvolupar l’expressió oral i un exercici amb una parell d’endevinalles. 
Cada unitat conté entre 22 i 32 activitats, les quals van precedides d’un 
títol on s’explica l’objectiu operatiu de l’activitat (per exemple: “explicar 
activitats turístiques conegudes”, “repassar verbs”, “observar l’estructura 
d’una carta”). Al llarg de les unitats, a banda de les activitats, hi ha també 
quadres amb informació sobre vocabulari, gramàtica, estructures 
sintàctiques o amb propostes per millorar la parla, a més d’exemples de la 
resolució de determinades activitats Al principi del llibre, trobem una 
presentació i l’índex. Al final del volum, hi ha un índex analític i un 
extracte de descriptors il·lustratius del MECR corresponents als sis nivells 
de domini de la llengua. Tant a la coberta com a la contracoberta hi ha el 
títol del llibre i el nivell. El nom dels autors apareix només a la coberta. 

8. Material auditiu: Un CD amb un total de 15 audicions (una per 
unitat). La duració de cada audició oscil·la entre els 55 segons (la més 
breu) i els 3 minuts i 8 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: El nombre d’imatges és inferior al dels llibre 
anteriors d’aquesta col·lecció. Apareixen més dibuixos que fotografies, 
però cada unitat s’obre amb una gran fotografia en color que ocupa 
gairebé la totalitat de la plana.. Més d’un terç de les planes del volum no 
tenen cap imatge. En general, els textos escrits ocupen molt més espai que 
les imatges en les planes. Com en els llibres anteriors d’aquesta col·lecció, 
també trobem una gran varietat de colors. Molts dels textos, bafarades, 
quadres, títols de les unitats estan sobre un fons verd, lila, groc, blau, 
taronja i també hi ha textos escrits amb lletres de diferents colors. 
Compagina diferents tipus de lletra. 

10. Altres materials complementaris: Guia - solucionari 

11. Duració prevista: No disposem d’aquesta informació. 

12. Ús: Centres del CPNL. 

13. Més informació rellevant: Teide ha publicat dos llibres de text més 
per a nivells superiors que tenen una estructura i un disseny molt semblant 
als d’aquest volum: Català Intermedi (nivell B2) i Català Suficiència 
(nivell C1). A banda d’aquests llibres de text, Teide també ha publicat 
d’altres materials didàctics que podrien ser, en certa manera, 



complementaris a aquest llibre: Gramàtica pràctica del català i Activitats 

de gramàtica. Català Elemental. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Què n’opines, de la feina? (Unitat 8) 

2. Estructura: La unitat (de 14 pàgines) està dedicada al món laboral i 
consta d’un total de 32 activitats. La primera plana conté el títol, unes 
explicacions breus sobre el treball que s’hi proposa i una gran fotografia 
en color d’operaris amb cascos grocs treballant. Els primers exercicis, dins 
l’apartat “Parlem-ne”, pretenen aproximar-se al tema de la unitat a través 
de la conversa i la lectura comprensiva de diferents textos. A continuació, 
en la secció “Informem-nos” hi ha activitats per observar enquestes amb 
finalitats diverses i per practicar el resum d’una opinió. Després, a 
l’apartat “Posem-nos-hi”, es desenvolupa la tasca principal de la unitat: 
redactar els ítems d’una enquesta relacionada amb el món laboral, fer-la i 
valorar-ne els resultats. A la secció següent, “Estudiem-ho”, hi ha 
activitats per practicar expressions quantitatives A continuació, a “Som-
hi”, s’ha de preparar i realitzar una intervenció oral relacionada amb 
l’enquesta feta anteriorment. Després, a “Millorem-ho” es proposa valorar 
les intervencions realitzades. Més endavant, a “Comentem-ho”, els 
aprenents han de valorar què han après al llarg de la unitat. Les darreres 
activitats de la unitat serveixen per practicar la pronúncia a través 
d’exercicis relacionats amb fonètica i morfologia verbal, i amb un parell 
d’endevinalles. 

 



5. Fil per randa 
 

 
 

5.1 Fil per randa. Bàsic (Vilà i Homs, 2013a) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Fil per randa. Bàsic. 

2. Autors: Carme Vilà i Laura Homs.  

3. Editorial: Barcanova. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2013. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Llibre de text de català per a 
adults que incorpora l’enfocament comunicatiu 
per tasques, establert tant en la programació del CPNL i de la DGPL com 
en la del MECR, segons expliquen les autores en la presentació del volum 
(p. 5). 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: A2 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28,5 x 22,5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 256. 

7. Estructura: Consta de 3 mòduls: Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3. Conté 18 
unitats (6 per a cada mòdul), de 12 pàgines cadascuna. Cada unitat 
s’articula a l’entorn d’un context comunicatiu diferent que s’identifica 
amb un espai determinat. Els títols de les unitats ja indiquen clarament 
quin és l’espai protagonista: “A l’aeroport”, “Al mercat”, “Al càmping”, 
“A la feina”, “A l’escola d’idiomes”, etc. Totes les unitats tenen la 
mateixa estructura: “com a introducció, una pàgina amb un dibuix amb 
converses sobre el tema de la unitat i una pàgina amb activitats sobre 
aquest dibuix; una part central formada per nou pàgines, amb activitats de 
tipologia variada (individuals o en grup, de totes les competències 



lingüístiques...), i, a la darrera pàgina, una tasca final (que sempre cal fer 
en grup) que permet repassar i sintetitzar els continguts principals de la 
unitat i que inclou tant activitats orals com escrites” (p. 5). Al principi del 
volum, trobem la presentació i l’índex. Al final del llibre, hi ha un annex 
teòric gramatical. A la coberta trobem el títol, el nom de les autores i 
l’editorial i el nivell del llibre. A la contracoberta, apareix una breu 
presentació del volum, com també imatges de les cobertes d’altres 
materials de català de la mateixa editorial. 

8. Material auditiu: Hi ha un total de 41 audicions, que es poden escoltar 
a través del web de l’editorial. La duració de cada audició oscil·la entre els 
11 segons (la més breu) i els 2 minuts i 48 segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: En general, un terç de les 12 pàgines de cada unitat 
no conté cap imatge, però totes les planes tenen diferents colors ja que, a 
banda de les imatges de les unitats, tot sovint trobem fons de color en els 
textos (verd, blau, taronja, rosa, groc, etc.). Compagina dibuixos i 
fotografies (sempre en color), que normalment ocupen menys d’un terç de 
la plana. Per tant, els textos escrits solen ocupar més espai que les 
imatges. Cada unitat, però, s’obre amb un gran dibuix que ocupa gairebé 
la totalitat de la plana. Compagina diferents tipus de lletra. 

10. Altres materials complementaris: Fil per randa. Bàsic. Solucionari. 

11. Duració prevista: No disposem d’aquesta informació. 

12. Ús: No disposem d’aquesta informació. 

13. Més informació rellevant: El 2013 Barcanova també va publicar una 
altra obra de les mateixes autores, Llengua catalana. Nivell Bàsic. 

Quadern d’activitats, que podria funcionar com a material complementari 
d’aquest volum. D’altra banda, cal destacar que amb entre 2006 i 2007 
l’editorial Barcanova havia publicat tres volums d’aquest mateix nivell, 
Llengua catalana. Bàsic 1, 2 i 3, però amb una estructura molt diferent a 
la d’aquest llibre, sobretot perquè recordava més un llibre d’exercicis 
complementari que no pas un llibre de text per treballar a classe. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: A l’hospital (unitat 9) 

2. Estructura: La unitat (de 12 pàgines) està dedicada a la salut i els 
serveis mèdics, i consta d’un total de 19 activitats. La primera plana conté 
un gran dibuix de la sala d’espera d’un hospital amb diàlegs breus dins 
bafarades dels personatges que hi apareixen (malalts, metges, etc.). A la 
segona pàgina hi ha 4 activitats sobre el dibuix. La part central està 
formada per 9 pàgines, amb 12 activitats de tipologia variada (individuals 
o en grup, de totes les competències lingüístiques). Hi ha, per exemple, 
exercicis d’omplir buits amb les diferents formes verbals, de relacionar 



bafarades amb imatges o frases amb les que tenen un significat antònim, 
d’escriure les parts del cos, de comentar accidents, d’escoltar diàlegs entre 
metges i pacients, etc. A la darrera pàgina hi ha la tasca final que 
consisteix en imaginar que un amic que no parla català ha d’anar a 
l’hospital. A través de 4 activitats en grups de 4 o 5 persones, el llibre 
proposa pensar els símptomes que té el malalt, escriure què li ha passat, 
imaginar i representar diàlegs en l’arribada a la consulta, la farmàcia, etc. 

 

 

 

5.2 Fil per randa. Elemental (Vilà i Homs, 2013b) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Fil per randa. Elemental. 

2. Autors: Carme Vilà i Laura Homs. 

3. Editorial: Barcanova. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2013. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Llibre de text de català per a 
adults que incorpora l’enfocament comunicatiu 
per tasques, establert tant en la programació del CPNL i de la DGPL com 
en la del MECR, segons expliquen les autores en la presentació del volum 
(p. 5). 

2. Destinataris: No catalanoparlants adults. 

3. Nivell d’aprenentatge: B1 del MECR. 

4. Descripció física: Llibre (format de 28’5 x 22’5 centímetres). 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 256. 

7. Estructura: Consta de tres mòduls: Elemental 1, Elemental 2 i 
Elemental 3. Conté 18 unitats (6 per a cada mòdul), de 12 pàgines 
cadascuna.  



Cada unitat s’articula a l’entorn d’un context comunicatiu diferent que 
s’identifica amb un tema. Els títols de les unitats ja indiquen clarament 
quin és el tema protagonista: “Tinc una entrevista de feina”, “Tinc un 
plànol”, “Tinc un pis nou”, “Tinc vacances”, “Tinc entrades”, etc. Totes 
les unitats tenen la mateixa estructura: “com a introducció, una pàgina 
amb imatges i amb converses sobre el tema de la unitat i, a la mateixa 
pàgina, dues o tres activitats sobre les imatges; una part central formada 
per deu pàgines, amb activitats de tipologia variada (individuals o en grup, 
de totes les competències lingüístiques...), i, a la darrera pàgina, una tasca 
final (que sempre cal fer en grup) que permet repassar i sintetitzar els 
continguts principals de la unitat i que inclou tant activitats orals com 
escrites” (p. 5). Al principi del volum, apareix la presentació i l’índex. Al 
final del llibre, hi ha un annex teòric gramatical. A la coberta hi ha el títol, 
el nom de les autores i l’editorial, i el nivell del llibre segons el MECR. A 
la contracoberta, hi ha una breu presentació del volum, com també 
imatges de les cobertes d’altres materials de català de la mateixa editorial. 

8. Material auditiu: Hi ha un total de 55 audicions, que es poden escoltar 
a través del web de l’editorial. La duració de cada audició oscil·la entre els 
20 segons (la més breu) i els 3 minuts i 1 segon (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: En general, un terç de les 12 pàgines de cada unitat 
no conté cap imatge, però totes les planes tenen diferents colors ja que, a 
banda de les imatges de les unitats, tot sovint trobem fons de color en els 
textos (verd, blau, taronja, rosa, groc, etc.). Compagina dibuixos i 
fotografies (tots en color), que normalment ocupen menys d’un terç de la 
plana. Per tant, els textos escrits solen ocupar més espai que les imatges. 
Cada unitat, però, s’obre amb un gran dibuix que ocupa la meitat de la 
plana. Compagina diferents tipus de lletra. 

10. Altres materials complementaris: Fil per randa. Elemental. 

Solucionari. 

11. Duració prevista: No disposem d’aquesta informació. 

12. Ús: No disposem d’aquesta informació. 

13. Més informació rellevant: El 2013 Barcanova també va publicar una 
altra obra de les mateixes autores, Llengua catalana. Nivell Elemental. 

Quadern d 'activitats, que podria funcionar com a material complementari 
d’aquest volum. Cal destacar que entre 2007 i 2008 Barcanova havia 
publicat ja tres volums d’aquest mateix nivell, Llengua catalana. 

Elemental 1, 2 i 3, però amb una estructura molt diferent a la d’aquest 
llibre, sobretot perquè recordava més un llibre d’exercicis complementari 
que no pas un llibre de text per treballar a classe. Finalment, s’ha de 
mencionar que Barcanova ha publicat llibres de text per a nivells superiors 
al B1 del MECR com, per exemple, Fem-ho fàcil. Intermedi. 1, 2 i 3 de 



2011, Fem-ho fàcil. Suficiència. 1, 2 i 3 de 2011, Llengua Catalana. 

Nivell Intermedi 1, 2 i 3 de 2007, Llengua Catalana. Nivell Suficiència 1, 

2 i 3 de 2007, Au idò! Català per a adults per a les Illes Balears. B2 de 
2011, Au idò! Català per a adults. C1. Illes Balears de 2011, o De hui en 

avant. Valencià per a adults. C1 de 2011. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Tinc un GPS (unitat 9) 

2. Estructura: La unitat (de 12 pàgines) està dedicada al trànsit, el 
transport públic, les direccions i la informació sobre l’entorn proper. 
Consta d’un total de 17 activitats. A la primera pàgina hi ha un dibuix que 
ocupa mitja plana d’una escena de carrer amb diferents diàlegs entre 
personatges (que van a peu o en cotxe) sobre direccions. En aquesta 
mateixa pàgina, hi ha tres activitats sobre el dibuix. La part central està 
formada per deu pàgines, amb activitats de tipologia variada, com per 
exemple relacionar senyals de trànsit amb oracions, llegir un text en veu 
alta sobre un turista francès que es va perdre per la muntanya, decidir-ne 
el títol i escriure’n un comentari, escoltar anuncis de megafonia en una 
estació de tren, conversar en parelles sobre com es passa el temps quan es 
viatja en tren, ordenar dos diàlegs, escoltar i respondre preguntes sobre la 
cançó País Basc de Raimon, fer un exercici de vocabulari sobre la cançó, 
etc. A la darrera pàgina hi ha la tasca final que consisteix en imaginar que 
es vol participar en un concurs per ampliar el lloc web de la ciutat de 
Barcelona amb articles sobre aspectes de la ciutat i rutes escolars per 
Barcelona. A través de quatre activitats, el llibre proposa preparar 
exposicions orals sobre algun aspecte de Barcelona i preparar una ruta 
escolar per la ciutat, escollir quin grup ha fet la millor exposició i redactar 
un text per penjar al web. 

 



6. Curs de català bàsic 

 
 
 

6.1 Curs de català bàsic B1 (CNL Barcelona, 2008a) 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA  

1. Títol: Curs de català bàsic B1. 

2. Autors: Equip del Centre de Normalització 
Lingüística (CNL) de Barcelona. 

3. Editorial: CNL de Barcelona - Consorci per a 
la Normalització Lingüística. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2008. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Primer dels tres llibres de text 
de nivell bàsic elaborats per tècnics del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, utilitzats en les aules d’aquesta institució a 
Barcelona. “Aquest material proposa de presentar a una persona 
nouvinguda la realitat més propera i la informació que li serà de més 
utilitat”, segons s’explica en la presentació del volum (p.7), que també 
apunta que el llibre “té com a objectiu prioritari transmetre coneixements 
comunicatius i sobretot socioculturals”. Finalment, la presentació del 
llibre explica que “per a l’elaboració del programa i la distribució dels 
continguts, s’han seguit les recomanacions del document MECR i del 
programa de Català inicial del Consell d’Europa, editats per la Secretaria 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya”. 

2. Destinataris: Estudiants del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona (no catalanoparlants adults). 

3. Nivell d’aprenentatge: A1 del MECR. 

4. Descripció física: Quadern amb espiral (format 29’5 x 20,5 
centímetres) 

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 230. 



7. Estructura: Consta de 12 unitats (de 10 a 18 pàgines cadascuna), 
precedides per l’índex, els agraïments i la presentació del llibre, firmada 
per Jordi Font. Al final del llibre hi ha l’apartat “Miscel·lània” amb un text 
complementari per a la unitat 3, el solucionari, la transcripció dels textos 
orals, un annex gramatical, una secció amb informació d’interès (recursos 
lingüístics, llocs web, telèfons) i les referències de les imatges i els textos 
orals. A la primera plana de cada unitat hi ha el títol, l’objectiu 
comunicatiu (“transmetre informació personal sobre la seva identitat”, 
“saludar i acomiadar-se”, “afrontar algunes de les situacions quotidianes 
quan s’utilitza el transport públic”, etc.) i algunes de les informacions 
bàsiques que presenta la unitat (“districtes de Barcelona i barris”, 
“oficines d’atenció al ciutadà i telèfons d’utilitat”, “plànols del metro i 
altres transport metropolitans”, etc.). Cada unitat conté entre 3 i 11 
seqüències didàctiques amb els seus corresponents títols, les quals consten 
de diferents exercicis (un màxim de 6 per secció) de tipologia diversa. 
Alguns exercicis van precedits d’un títol que explica com s’han de 
desenvolupar: en parelles (“Tu i jo”), en grup (“De dos en dos”, “Ara 
tots”), individualment (“Ara tu”), etc. L’apartat final de cada unitat, “Tu 
mateix”, conté exercicis pensats per fer individualment fora de l’aula i una 
activitat d’autoavaluació de l’aprenentatge. A la coberta del llibre, de 
color verd, hi ha una fotografia d’una plaça amb etiquetes del vocabulari 
que s’hi veu, el títol del llibre, el nom del CNL de Barcelona, i el següent 
text en diferents idiomes: “Barcelona t’ensenya català”. A la 
contracoberta, també de color verd, hi figura només en lletres grans el 
nom i el logotip del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

8. Material auditiu: Un CD amb 15 audicions. La duració de les 
audicions oscil·la entre els 31 segons (la més breu) i els 2 minuts i 4 
segons (la més llarga). 

9. Disseny i imatges: La immensa majoria d’imatges són fotografies en 
color, tot i que també hi ha algun dibuix i algun plànol. Les imatges 
serveixen per desenvolupar les activitats, és a dir, la presència d’imatges 
amb una funció únicament decorativa és molt escassa. Només trobem 
imatges decoratives a la primera plana de cada unitat, on hi ha una 
fotografia vertical que ocupa un terç de la plana. En ocasions, algunes 
fotografies són d’una resolució baixa i són una mica borroses. En general, 
les imatges ocupen menys d’un terç de la pàgina, tot i que en gairebé totes 
les unitats hi ha alguna pàgina on les imatges ocupen gairebé la totalitat de 
la plana o pàgines que no conten cap imatge. La tipologia de la lletra no 
varia gaire (en ocasions canvia la mida) i sol ser sempre de color negre, 
encara que, a voltes, també hi apareixen lletres blanques. Alguns textos, 
frases, títols o quadres estan sobre un fons de color (verd, lila, taronja, 
marró, etc.). Aquest color acostuma a ser diferent per a cada unitat. 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica del curs de català 



bàsic B1. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.  

13. Més informació rellevant: La primera edició d’aquest llibre va sortir 
publicada el setembre de 2005. Un grup de tècnics del CNL de Barcelona 
va experimentar i validar el material durant el curs 2006-2007. A partir 
dels seus suggeriments, se’n va fer una revisió del material original. 
D’altra banda, cal destacar que el CNL de Barcelona utilitza un altre llibre 
de text d’unes característiques semblants, Curs bàsic de català 

semipresencial B1+B2 (publicat també pel CNL de Barcelona el 2007), en 
el curs semipresencial dels dos primers nivells de català d’aquest centre. 
Aquesta modalitat d’aprenentatge combina les classes a l'aula i el treball 
individual a casa amb el CD-ROM Diàleg Multimèdia (publicat pel CPNL 
el 1999). A més, el CNL de Barcelona ha publicat entre 2007 i 2009 
diversos llibres de text adreçats a col·lectius específics: Barcelona Nihao!, 

curs inicial de català per a xinesos. Sector comerç; Barcelona Nihao!, 

curs inicial de català per a xinesos. Sector restauració; Curs de català 

bàsic B1. Mòdul 1: atenció domiciliària i auxiliars de geriatria; Curs de 

català bàsic B1. Mòdul 2: atenció domiciliària; Curs de català bàsic B1. 

Mòdul 2: auxiliars de geriatria. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Transports i viatges (unitat 6). 

2. Estructura: La unitat (de 16 pàgines) s’obre amb una primera plana on 
trobem el títol, l’objectiu comunicatiu de la unitat (“afrontar algunes de 
les situacions quotidianes quan utilitza un transport públic”) i informació 
sobre l’entorn proper que s’hi troba: “Plànols del metro i altres transports 
metropolitans. Informació del sistema tarifari i integrat”. Compta amb 11 
seqüències didàctiques, cadascuna de les quals consta d’un títol i diferents 
exercicis. Els títols de les seccions indiquen en quins contextos se situen 
els exercicis: “Amb què hi vas”, “Anem amb taxi”, “Anem amb metro”, 
“Anem amb tren”, “A l’estació”, “Parquímetre”, “Transports d’oci”, etc. 
Els exercicis són de tipologia diversa: relacionar paraules amb fotografies, 
escoltar diàlegs i fer un exercici de comprensió, ordenar un diàleg, donar 
direccions a partir del plànol del metro de Barcelona, diàlegs en parelles 
per completar informació sobre sortides i arribades de trens, decidir en 
grups quin és el millor transport per visitar Barcelona, etc. En diferents 
exercicis, hi ha una clara voluntat del llibre d’ensenyar als aprenents el 
funcionament del transport públic o altres temes relacionats. Per exemple, 
hi ha un text detalladíssim sobre les diferents targetes dels transports 
metropolitans de Barcelona, o un exercici on s’ha de comentar què és la 
zona blava i verda, i on els aprenents han d’aprendre el funcionament d’un 



parquímetre. En les dues últimes pàgines de la unitat trobem l’apartat “Tu 
mateix”, amb tres exercicis autocorrectius pensats perquè els aprenents els 
puguin fer pel seu compte i un test d’autoavaluació. 

 

 

 

 

6.2 Curs de català bàsic B2 (CNL Barcelona, 2008b) 
 

 

 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Curs de català bàsic B2 

2. Autors: Equip del Centre de Normalització 
Lingüística (CNL) de Barcelona. 

3. Editorial: CNL de Barcelona - Consorci per a 
la Normalització Lingüística. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2008. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Segon dels tres llibres de text 
de nivell bàsic elaborats per tècnics del Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, utilitzats en les aules d’aquesta institució a 
Barcelona. Segons s’explica a la presentació (CNL Barcelona, 2008b), el 
material posa l’èmfasi “en l’enfocament comunicatiu i en la presentació 
de l’entorn sociocultural més pròxim”. La presentació també explica que 
la programació segueix el programa de nivell Bàsic 2 de la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

2. Destinataris: Estudiants del CNL de Barcelona, la major part dels 
quals “són són persones nouvingudes que poden haver fer 45 hores de 
català i que estan a punt d’assolir —o ja han assolit— el Nivell Inicial”, 
segons consta en la presentació del volum. 

3. Nivell d’aprenentatge: A1-A2 del MECR. 

4. Descripció física: Quadern amb espiral (format 29’5 x 20,5 
centímetres) 



5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 190. 

7. Estructura: Consta d’11 unitats (de 10 a 14 pàgines cadascuna), 
precedides per l’índex, els agraïments i la presentació de Jordi Font. Al 
final del llibre hi ha l’apartat “Miscel·lània” amb activitats 
complementàries per cada unitat, el solucionari, la transcripció dels textos 
orals, un annex gramatical, una secció amb informació d’interès (recursos 
lingüístics, llocs web, telèfons) i les referències de les imatges. A la 
primera plana de cada unitat hi ha el títol, l’objectiu comunicatiu 
(“intercanviar informació sobre dades bàsiques i sobre les diverses 
maneres d’organitzar les activitats quotidianes”, “saber donar dades 
biogràfiques bàsiques d’una persona i descriure-la físicament i de 
caràcter”, “descriure les característiques de la casa on es viu i de l’entorn 
més proper”, etc.) i algunes de les informacions bàsiques que conté la 
unitat (“associacions i clubs esportius”, “canals de televisió”, “districtes i 
barris”, etc.). Cada unitat conté entre 4 i 8 seqüències didàctiques amb els 
seus corresponents títols, les quals consten de diferents exercicis de 
tipologia diversa. Alguns exercicis van precedits d’un títol s’explica com 
s’han de desenvolupar: en parelles (“Tu i jo”), en grup (“De dos en dos”, 
“Ara tots”), individualment (“Ara tu”), etc. L’apartat final de cada unitat, 
“Tu mateix”, conté exercicis pensats per fer individualment fora de l’aula 
i una activitat d’autovaluació de l’aprenentatge. A la coberta del llibre, de 
color taronja, trobem una fotografia, el títol del llibre, el nom del CNL de 
Barcelona. A la contracoberta, també de color taronja, hi figura només en 
lletres grans el nom i el logotip del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 

8. Material auditiu: CD amb 24 audicions. La duració de les audicions 
oscil·la entre els 52 segons (la més breu) i els 3 minuts i 33 segons (la més 
llarga). 

9. Disseny i imatges: La immensa majoria d’imatges són fotografies en 
color, tot i que també hi ha algun dibuix, algun plànol o mapa. Les 
imatges serveixen per desenvolupar les activitats, és a dir, la presència 
d’imatges amb una funció únicament decorativa és molt escassa. Només 
hi ha imatges decoratives a la primera plana de cada unitat, on hi ha una 
fotografia vertical que ocupa un terç de la plana. En general, les imatges 
ocupen menys d’un terç de la pàgina, tot i que en gairebé totes les unitats 
trobem diverses pàgines que no contenen cap imatge i en alguna ocasió les 
imatges ocupen pràcticament la totalitat de la plana. La tipologia de la 
lletra no varia gaire (en ocasions canvia la mida) i sol ser sempre de color 
negre, encara que en alguns casos també trobem lletres blanques. Alguns 
textos, frases, títols o quadres estan sobre un fons de color (verd, lila, 
taronja, marró, vermell, etc.). Aquest color acostuma a ser diferent per a 



cada unitat. 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica del curs de català 

bàsic B2  

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona  

13. Més informació rellevant: La primera edició d’aquest llibre es va 
publicar 2006. Aquesta edició, la tercera, va sortir publicada el març de 
2008. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Canvi de feina (unitat 6). 

2. Estructura: La unitat (de 14 pàgines) s’obre amb una primera plana on 
trobem el títol, l’objectiu comunicatiu de la unitat (“saber afrontar la 
situació de buscar feina o canviar de feina: elaborar un currículum bàsic, 
escriure una sol·licitud de feina i assajar una entrevista de selecció 
laboral”) i la informació que s’hi troba: “Ofertes i demandes laborals; 
hisenda i impostos; horaris laborals”. Compta amb 6 seqüències 
didàctiques, cadascuna de les quals consta d’un títol i diferents exercicis. 
Els títols de les seccions indiquen en quins contextos se situen els 
exercicis: “Una setmana de feina”, “Buscar feina”, “Fem el currículum”, 
“Els requisits d’una feina”, “Anem a una entrevista”, etc. Els exercicis són 
de tipologia diversa: escriure els noms d’oficis sota fotografies, escriure 
avantatges i inconvenients de diverses feines, un qüestionari sobre la 
conciliació de l’horari laboral i familiar, representar amb un company una 
conversa telefònica per informar-se sobre una feina, escoltar un diàleg i 
respondre preguntes de comprensió, completar les dades d’un currículum 
fent preguntes a un company, etc. A les dues últimes pàgines de la unitat 
hi ha l’apartat “Tu mateix”, amb tres exercicis pensats perquè els 
aprenents els puguin fer pel seu compte i un test d’autoavaluació. 

 



6.3 Curs de català bàsic B3 (CNL Barcelona, 2011) 
 

A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Curs de català bàsic B3 

2. Autors: Equip del Centre de Normalització 
Lingüística (CNL) de Barcelona. 

3. Editorial: CNL de Barcelona - Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 2011. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Tercer dels tres llibres de 
text de nivell bàsic elaborats per tècnics del 
Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona del Consorci per a la Normalització Lingüística, utilitzats en les 
aules d’aquesta institució a Barcelona, i que tenen aquests objectius: 
treballar la competència comunicativa, potenciant un enfocament 
comunicatiu i per tasques, fomentar l’autonomia de l’aprenent, integrar el 
treball comunicatiu amb l’entorn d’acollida i fomentar el diàleg 
intercultural, segons s’explica en la presentació del llibre, on també es fa 
constar que s’ha seguit el programa del grau B3 de la DGPL de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Destinataris: Estudiants del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona. 

3. Nivell d’aprenentatge: A2 del MECR. 

4. Descripció física: Quadern amb espiral (format 29’5 x 20,5 
centímetres).  

5. Suport: Paper. 

6. Número de pàgines: 182. 

7. Estructura: Consta de 7 unitats ( de 14 pàgines cadascuna, llevat de la 
darrera que en té 18), precedides per l’índex, i la presentació. Al final del 
llibre hi ha un model d’examen de nivell A2 del MECR, una graella per 
autoavaluar-se, la transcripció dels textos orals, un annex gramatical, una 
secció amb informació d’interès (recursos d’aprenentatge en línia, mitjans 
de comunicació digitals en català, etc.), el solucionari i les referències de 
les imatges i els textos orals. Les 6 primeres unitats tenen una estructura 
semblant, mentre que la darrera unitat, “Calaix de sastre”, està pensada 
per repassar i completar el que s’ha fet a les unitats anteriors. A la primera 



plana de cada unitat hi ha el títol i els objectius comunicatius de la unitat 
(“parlar d’experiències passades”, “descriure un lloc d’interès turístic”, 
“expressar sentiment i estats d’ànim”, etc.). Cadascuna de les 6 primeres 
unitats conté entre 4 i 6 seqüències didàctiques amb els seus corresponents 
títols, les quals consten de diferents exercicis de tipologia diversa 
(individuals, de grup petit o grup gran, activitats per treballar totes les 
habilitats). L’apartat final de cadascuna d’aquestes 6 unitats, “Tu mateix”, 
conté exercicis pensats per fer individualment fora de l’aula i una activitat 
d’autovaluació de l’aprenentatge. La darrera unitat té entre 5 i 8 exercicis 
per reforçar els continguts de cadascuna de les 6 unitats anteriors. A la 
coberta del llibre, de color blau, hi ha una fotografia d’un carrer del casc 
antic de Barcelona, el títol del llibre, el nom i el logotip del CPNL, i el 
nivell del volum. A la contracoberta, també de color blau, tornem a trobar 
el nom i el logotip del CPNL i la frase “Barcelona t’ensenya català” en 
diferents idiomes. 

8. Material auditiu: CD amb 79 audicions, la immensa majoria de les 
quals duren menys d’un minut. La més breu dura 4 segons i la més llarga 
2 minuts i 9 segons. 

9. Disseny i imatges: La presència d’imatges és inferior que ens els dos 
primers volums d’aquesta col·lecció, tot i que la seva qualitat acostuma a 
ser millor, sobretot si es compara amb el primer volum. La immensa 
majoria d’imatges són fotografies en color; també hi ha algun plànol i 
algun dibuix. En general, el conjunt de les imatges ocupa menys d’un terç 
de la plana, però en totes les unitats trobem pàgines sense cap imatge. Les 
imatges serveixen per desenvolupar les activitats, és a dir, la presència 
d’imatges amb una funció únicament decorativa és molt escassa. Només 
trobem imatges decoratives a la primera plana de cada unitat, on hi ha una 
fotografia vertical que ocupa menys del terç de la plana. La tipologia de la 
lletra no varia gaire. El fons de les pàgines sol ser blanc, però cada unitat 
té un color diferent (rosa, verd, taronja, violeta, etc.) que apareix com a 
fons en alguns quadres, títols, marcs de les planes, etc. 

10. Altres materials complementaris: Guia didàctica del curs de català 

bàsic B3. 

11. Duració prevista: 45 hores. 

12. Ús: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona  

13. Més informació rellevant: La primera edició d’aquest llibre, 
publicada el setembre de 2011, es continuava utilitzant a les aules del 
CNL de Barcelona durant el curs 2013-2014, que és el darrer del qual 
tenim informació. D’altra banda, cal destacar que el CNL de Barcelona 
utilitza un altre llibre de text d’unes característiques semblants, Curs bàsic 

de català semipresencial B3+E1 de 2007 al curs semipresencial de nivell 



bàsic 3 i nivell elemental 1 d’aquesta institució. Aquesta modalitat 
d'aprenentatge combina les classes a l'aula i el treball individual a casa 
amb el CD-ROM Diàleg Multimèdia 2 (publicat pel CPNL el 1999). 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Un lloc per viure (unitat 3). 

2. Estructura: La unitat (de 14 pàgines) s’obre amb una primera plana on 
hi ha els objectius comunicatius de la unitat (“demanar i donar infomació 
sobre un habitatge”; “descriure un habitatge pel que fa a les dimensions i 
la distribució de l’espai interior”; “descriure la decoració i el mobiliari 
d’un habitatge) i una fotografia vertical de la Torre Calatrava de Montjuïc. 
A continuació, hi ha 6 seqüències didàctiques amb exercicis de tipologia 
diversa (individuals, per parelles, en grup) per practicar diferents habilitats 
lingüístiques. El títol de la seqüència didàctica dóna informació del 
context on se situen els exercicis: “Busco pis”; “Comprar o llogar?”; 
“Fem reformes”; etc. Després, hi ha un text sobre la masia catalana amb 
un parell d’exercicis (un de comprensió lectora i un altre d’expressió oral), 
i en les dues últimes pàgines trobem l’apartat “Tu mateix” que consta de 4 
exercicis autocorrectius i un text per a l’autovaluació dels aprenents. 

 



7. Parla.cat 

 
 
 
 
A. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

1. Títol: Parla.cat. (Nivell Bàsic i Nivell 

Elemental) 

2. Autors: Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
(direcció del projecte). 

3. Editorial: Direcció General de Política 
Lingüística (DGPL) de la Generalitat de 
Catalunya, en col·laboració amb l’Institut 
Ramon Llull i el CPNL. 

4. Lloc i any de publicació: Barcelona, 
2008. 

B. DESCRIPCIÓ 

1. 1. Presentació: Espai web per a l’aprenentatge de llengua catalana 
(www.parla.cat). La pàgina inicial conté una breu descripció dels diferents 
espais en els quals s’organitza l’entorn (Rambla virtual, Curs, i Aula 
mestra), a més d’informació sobre la manera d’inscriure’s i l’accés als 
continguts. Els aprenents poden triar en quina llengua volen que aparegui 
l’entorn de formació: català, anglès, castellà, francès o alemany. En 
l’apartat curs, hi ha informació sobre els diferents cursos de Parla.cat: un 
total de 12 cursos, 3 per a cada nivell: Bàsic, Elemental, Intermedi i 
Suficiència (al nostre corpus incloeu el primers 6 cursos de la plataforma). 
Els aprenents poden triar entre dues modalitats d’aprenentatge: lliure (on 
són totalment autònoms) o amb tutoria (amb el suport d’un tutor i en 
contacte amb d’altres aprenents que formen part de la comunitat virtual). 
La modalitat lliure, sense tutoria, és gratuïta. La modalitat amb tutoria 
és de pagament. El cost dels cursos de nivell bàsic amb tutoria és de 
13,27€ i el dels d’elemental és de 37,40€ (hi ha descomptes per a jubilats, 
pensionistes, aturats, membres de família nombrosa, etc.). La Rambla 
virtual és un espai de contingut lúdic i cultural a través del qual els 
aprenents poden accedir a mitjans de comunicació digitals, portals de 
literatura, biblioteques en línia, vídeos, música, jocs, etc., a més 
d’interactuar en xats i fòrums amb altres membres de la comunitat virtual. 
L’espai Aula mestra s’adreça tant als aprenents com als docents; inclou 
recursos didàctics complementaris i eines de comunicació per a 



l’intercanvi de coneixements, idees, etc. Els continguts dels diferents 
cursos segueixen els programes de la DGPL de la Generalitat de 
Catalunya. 

2. Destinataris: Estudiants no catalanoparlants que tenen algun 
coneixement de llengua catalana, o coneixen alguna altra llengua 
romànica. 

3. Nivell d’aprenentatge: A1 – B1 del MECR. 

4. Descripció física: Web. 

5. Suport: En línia. 

6. Número de pàgines: - 

7. Estructura: A la pantalla d’inici de cada curs, a banda de trobar l’accés 
a les diferents unitats, hi ha una gramàtica i un diccionari, el programa del 
curs, la planificació de tasques (proposta de temporització de 
l’aprenentatge), el calendari (per als aprenents del model de tutoria), 
enllaços a la Rambla virtual, i a l’Aula mestra. A la part de dalt d’aquesta 
primera pantalla, també hi ha les eines de comunicació dins l’aula virtual 
(el tauler de tutoria on el tutor es comunica amb els aprenents, el fòrum 
per compartir opinions i comentaris amb companys virtuals de grup, el xat 
escrit per conversar de manera sincrònica amb companys virtuals, la 
bústia de correus de l’aula virtual), a més d’un enllaç a una eina per 
construir una revista digital amb els diferents companys de l’aula virtual, i 
un qüestionari d’avaluació. A la part central d’aquesta primera pantalla 
del curs, hi ha enllaços per començar les unitats (amb els títols i objectius 
comunicatius de cada unitat). Cada curs consta de 7 unitats. Totes les 
unitats comencen amb una introducció. A la primera pantalla un assistent 
presenta els personatges i els continguts que es treballaran a la unitat. A la 
segona, hi ha els objectius d’aprenentatge de la unitat i la tasca final que 
s’haurà de dur a terme en acabar la unitat. Tanca la presentació l’índex de 
continguts. Les unitats s’organitzen en 3 o 4 blocs d’activitats. Cada bloc 
conté diverses activitats, la darrera de les quals és sempre una activitat de 
síntesi, la tasca. L’últim bloc de cada unitat és d’avaluació: repassa els 
continguts treballats al llarg de la unitat. Després del darrer bloc, hi ha un 
document amb els apunts dels continguts de la unitat. Totes les activitats 
tenen un enunciat i una instrucció que indiquen què cal fer per resoldre-les 
(al tres cursos de nivell Bàsic les instruccions i els enunciats es poden 
llegir en la traducció a l’anglès, el castellà, el francès o l’alemany). 
Segons explica la presentació de l’espai web, les activitats de les unitats 
poden ser tancades (de correcció automàtica), o bé activitats obertes. En la 
modalitat amb tutoria, el tutor o tutora corregeix les activitats obertes. En 
la modalitat lliure, en canvi, aquestes activitats les corregeix el mateix 
aprenent a partir d'un model. La tipologia de les activitats és variada: de 



completar frases o textos, d'omplir buits, d'enregistrar paraules o frases, de 
simulació de converses reals, de memorització, de mots encreuats, 
d'ordenar paràgrafs, de construir textos, etc. Les activitats contenen 
imatges, animacions, àudios i, en ocasions, vídeos amb personatges reals. 
Algunes activitats consten de més d’una pantalla. Les unitats didàctiques 
també ofereixen tota una sèrie de complements per facilitar 
l’aprenentatge: finestres de gramàtica, apunts de teoria, transcripcions 
d’àudios, ajudes per a la comprensió del lèxic, informacions 
complementàries, etc. 

8. Material auditiu: Al mòdul Bàsic 1, 197 de les 340 activitats contenen 
audicions; a Bàsic 2, 168 de 319; a Bàsic 3, 146 de 283; a Elemental 1, 
178 de 278, a Elemental 2, 170 de 275; i al mòdul Elemental 3, 182 del 
total de 282 activitats. La duració de les audicions és molt variada, des 
d’uns pocs segons fins a més de cinc minuts. 

9. Disseny i imatges: El web té un disseny atractiu, amb imatges en la 
immensa majoria de pantalles, i una gran varietat de lletres i colors. Els 
fons de les pantalles compaginen diferents colors (verd, taronja, vermell, 
etc.). La majoria d’imatges són dibuixos, però també hi trobem 
fotografies, mapes i plànols, vídeos amb persones reals i animacions. 
Cadascun dels 6 mòduls dels nivells bàsic i elemental, a més de la 
presentació de cada unitat que és una animació, conté entre 3 i 19 vídeos o 
animacions i múltiples finestres emergents amb informació diversa 
(gramàtica, vocabulari, consells per a l’aprenentatge, etc.). En general, els 
vídeos de Parla.cat són curts (entre un i dos minuts), amb un o dos plans 
fixos, on hi apareixen els personatges protagonistes de la unitat, repetint 
en diàleg unes estructures molt similars a les que trobem a les pantalles 
anteriors o posteriors al vídeo.  

10. Altres materials complementaris: Disposa de múltiples enllaços a 
d’altres materials o pàgines webs, tant dins els cursos com dins els espais 
Aula mestra i Rambla virtual. 

11. Duració prevista: 45 hores per a cada mòdul. Com la resta de cursos 
de Parla.cat, els nivells bàsic i elemental inclouen 3 mòduls cadascun. 

12. Ús: Centres del CPNL, universitats catalanes i de fora del domini 
lingüística català, etc. El 2013 va superar els 150.000 inscrits (Generalitat 
de Catalunya, 2013) des de la seva entrada en funcionament el 2008. 
Tanmateix, aquesta xifra no recull quantes de les persones inscrites han 
seguit realment algun dels cursos de Parla.cat, sinó que simplement 
quantifica les persones que s’hi ha inscrit.  

13. Més informació rellevant: La Generalitat de Catalunya va invertir 
més de 4 milions d’euros per posar en marxa aquesta plataforma. 
Informática El Corte Inglés (pertanyent a un dels grups empresarials més 



grans de l’estat espanyol) va desenvolupar la part tècnica de la plataforma, 
mentre que un altra gran corporació, la multinacional Capgemini, va rebre 
l’encàrrec de crear la metodologia e-learning, els continguts, la 
programació i el disseny gràfic de Parla.cat. La plataforma va entrar en 
funcionament l’octubre de 2008 amb els tres mòduls del curs de nivell 
bàsic. A continuació, es va anar ampliant el seu contingut. L’últim mòdul 
que s’hi va afegir va ser el tercer del nivell suficiència, a l’any 2010. La 
darrera ampliació, l’espai Aula mestra, va entrar en funcionament el maig 
de 2012. 

C. DESCRIPCIÓ D’UN EXTRACTE 

1. Títol de la unitat: Véns amb nosaltres? (Unitat 1 del mòdul Elemental 
1). 

2. Estructura: El títol de la unitat va acompanyat del seu principal 
objectiu comunicatiu: aprendre a quedar amb algú per assistir a un 
espectacle. La unitat s’obre amb una introducció que consta de tres 
pantalles. A la primera pantalla apareix una animació on es presenten els 
quatre personatges protagonistes de la unitat i s’apunta el fil argumental 
que seguiran moltes de les activitats. A les altres dues pantalles de la 
presentació, hi ha el pla de treball (on s’anuncien els objectius 
comunicatius i continguts dels diferents blocs, i s’explica la tasca final) i 
l’índex amb els continguts gramatical, lèxic, fonètic, ortogràfic i 
sociocultural que es treballaran a la unitat. A continuació, trobem tres 
blocs. El primer conté 20 activitats i el segon, en té 14. El tercer bloc, que 
és d’avaluació, consta de 6 activitats. La darrera activitat de cadascun dels 
tres blocs és una tasca. La tipologia de les activitats és molt variada: 
relacionar paraules i anuncis d’activitats d’oci amb les seves imatges 
corresponents, escoltar una conversa entre dos amics que queden per fer 
alguna cosa plegats i marcar si les afirmacions que hi apareixen són 
vertaderes o falses, buscar sinònims dins d’un text, completar frases amb 
la forma adequada dels interrogatius, enregistrar la pròpia veu i comparar-
la amb audicions de la unitat, mots encreuats, relacionar audicions amb 
anuncis d’espectacles, escoltar opinions sobre pel·lícules i dir si són 
positives o negatives, escoltar una sèrie de paraules i marcar-ne la síl·laba 
tònica, etc. La unitat es tanca amb una pantalla que té un enllaç per 
descarregar un document amb els apunts de la unitat, on s’expliquen amb 
detall estructures útils per demanar i donar informació sobre un 
espectacle, i convidar algú a un espectacle, a més d’algunes nocions 
bàsiques sobre les síl·labes tòniques i àtones. 

 

 
 


