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Descripción

8 Abr. 2014 . Hi poden jugar fins a 4 alumnes. botons. Per elaborar el material d'aquest joc us
recomano visitar la pàgina de l'ELENA GARCIA: La caseta, un lloc especial on ella mateixa ha
elaborat un joc que anomena “VEIG, VEIG, UN PARAULA QUE COMENÇA PER LA
LLETRA…” i on hi podem trobar un seguit de.

PROGRAMACIÓ RACONS DE LLENGUATGE P5 2 forma autònoma. 4. Iniciar-se en les
habilitats matemàtiques bàsiques. 5. Progressar en la comunicació i . La imatge que representa
el so de la lletra (mateixa que en l'abecedari que tenen a la taula i al aula) i una petita activitat
de consciencia fonològica basada en la.
i d'activitats (redacció de lletres de batalla.) bàsiques en la societat cavalleresca del segle xv.4
Fins i tot els estatuts d'alguns ordes cavallerescos, com el del Toisó d'Or o el de l'Estrella,
estipulaven la redacció d'un «llibre d'aventures» on quedés constància escrita dels fets dels
seus membres.5 Sens dubte això és el que.
. fr méthode humaniste en humanistic method 899 mètode ideovisual m □4 mètode Decroly
900 mètode inductiu m Mètode d'ensenyament i aprenentatge basat . individualitzada i les
activitats de la vida pràctica, que utilitza un material ric i variat, com ara lletres de colors,
lletres de confegir, lletres de paper de vidre, etc.
Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li. Material elaborat pel grup de mestres del
programa d' Educació Compensatòria del Vallès Occidental. WEB. El material està pensat i
organitzat per iniciar l'alumnat en els primers passos d'aprenentatge de la llengua oral:
s'introdueixen les estructures lingüístiques bàsiques,.
p> <p align="justify">Lletres i Mem&ograve;ria &eacute;s un projecte en actiu des d'inicis del
2010, i &eacute;s impulsat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el portal
d'internet <i>El banc de la Mem&ograve;ria</i>.</p> <p align="justify"><a
href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?
L'any 1863 Francesc Pelagi Briz va proposar de crear l'Acadèmia de la Llengua Catalana, però
aquesta no es va crear fins al 1880, per iniciativa del Primer . 2 Proposta de creació de
l'Acadèmia; 3 Bases de l'Acadèmia de la Llengua Catalana; 4 Constitució definitiva de
l'Acadèmia; 5 Una acadèmia sense activitat.
Recull d'activitats TIC de llengua perquè els alumnes de cicle inicial puguin realitzar a l'aula
amb força autonomia. . Es pot escollir entre paraules d'1 i 2 síl·labes i de 1, 2, 3 i 4. Separació
sil·làbica. Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats de comptar
síl·labes. Lletra d'impremta. És necessari tenir.
La relació entre la llengua oral i la llengua escrita és fonamental en l'aprenentatge del codi
escrit, especialment en una llengua amb una escriptura de base alfabètica com la . Serà
necessari promoure activitats significatives i engrescadores que permetin l'observació, la
manipulació i la discriminació de lletres i sons.
Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i
la cultura catalanes. . Participa a moltes activitats literàries amb les seves poesies que, sovint,
evoquen records reusencs o passatges del seu passat més personal, sempre a cavall del lirisme
llatí o la calma renaixentista.
4-.Per trobar la solució a l'endevinalla cal que ordenis les lletres per ordre alfabètic. El qui no
en té, és mala gent; el qui té bo, és com un sant. Mai es veu. Tothom el ... P T R B C LL.
___oca. 1.-. ___oca. 2.-. ___oca. 3.-. ___oca. 4.-. ___oca. 5.-. ___oca. 6.-. 60-. Busca al
diccionari paraules derivades de: Dent. Llengua.
PUBLICACIONS. JOCS DE LLENGUATGE. Novembre 2010. CURS Educació Infantil i
Educació Primària. Teberoksy, A. (2010). Jocs de llenguatge. Document de formació no
publicat. ... Aquesta activitat de joc de paraules es pot organitzar de forma oral per Educació
Infantil de 4 anys o inicis de 5, i de forma escrita per a.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, instituït per Òmnium Cultural l'any 1969, és un
reconeixement a la trajectòria d'una persona que "per la seva obra literària o científica, escrita
en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi
contribuït de manera notable i continuada a la.

4 - Paraules entrecreuades. 5 - Damerollibre. 6 - Autodefinit sil·làbic. 7 - Una de deu i
diferències. 8 - Paraules entrecreuades i embolic de lletres. 9 - Mots encreuats. 10 Trencaclosques. 11 - Jeroglífics. 12 - Mots encreuats. 13 - Sopa de lletres. 14 - Autodefinit. 15
- Diferències. 16 - Columnes bellugadisses. 17 - Mots.
4 Abr. 2011 . dilluns, 4 d'abril de 2011. Les lletres !. Analitza i comenta què expressen cada un
dels tipus de lletres que es presenten. Indica quines són les "famílies de lletres". Quin és / són
els tipus de lletra que prefereixes per a les activitats escolars? Per què? I per als documents o
missatges personals? Per què?
PICA LLETRES, EL JOC DE LA LLENGUA CATALANA! ARA, EN VERSIÓ RÀDIO!
Adreçat als . cipant d'una activitat pedagògica senzilla i engrescadora: lletrejar paraules en
català i resoldre jocs lingüístics . Els 4 centres que al final de la temporada de la versió
radiofònica del Pica Lletres ha- gin aconseguit més punts,.
20 Jul. 2017 . Lletres a les Aules és un programa de foment de la lectura i de promoció de la
literatura que permet apropar l'alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora com a eina
fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar l'habilitat lectora i el coneixement
de la llengua. D'aquest programa.
JOCS DE LLENGUA. Si vols practicar la teva ortografia, gramàtica i altres conceptes de
llengua, juga als següents jocs. També pots jugar amb els teus pares i amics. SYMBALOO
PER AL PRIMER CICLE. http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/. CLASSIFICAR
PARAULES AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES.
Síl·labes MPLNDT · Síl·labes CBRS · lectura sil·làbica N-T-D · lectura síl·làbica M-P-L ·
lectura sil·làbica F-R-S · Comps de veu 1 · Cops de veu 2. ACTIVITATS AMB LLETRES.
Vaig a llegir · Paraules amb lletres M, P, L, M, N, S, T, D Ordena Lletres 1 (3 lletres). Ordena
lletres 2 (+4 lletres) · Lletra per lletra: formar paraules.
lectora, d'expressió escrita i d'ortografia, de l'àrea de Llengua catalana per al Cicle Superior .
Les activitats de treball que es proposen en els quaderns tenen .. Món de lletres 5. 1. La
descripció de personatges. 2. El diàleg. 3. La notícia. 4. La carta. 5. La biografia i
l'autobiografia. 6. El poema. 7. Instruccions d'un joc. 8.
Activitat 4. Resseguir el traç en un full de paper. He preparat algunes fitxes amb la silueta de la
lletra inicial de cada alumne per tal que practiquin el traç amb llapis o retolador i l'exercitin
lliurement. Aquesta pot ser una activitat de traç després de la realització d'algun joc
manipulatiu i oral amb les lletres a la rotllana.
26 Març 2013 . És una lletra feta amb moltíssimes paraules que contenen les grafies x, ix, tx i
ig. Les aplicacions, ja ho veieu, són moltes, tant pel que fa a l'ortografia com la pronunciació i
el lèxic. També podeu fer un dictat “diferent” i comprovar que s'ha fet correctament escoltant
la cançó. L'activitat està explicada aquí.
Aquest article recull una experiència didàctica realitzada amb dos grups de tercer d'ESO en el
marc de l'assignatura de llengua i literatura valenciana, amb . Les lletres de les cançons
seleccionades fomenten la reflexió i el pensament crític. 4.- SEQÜENCIACIÓ. Aquesta
activitat l'hem plantejada com un treball que cal fer.
En aquesta pàgina us aniré mostrant diferents materials que vaig trobant i que es poden
confeccionar per treballar la lectoescriptura. És un material per manipular que considero de
força interès ja que es pot adequar cada un d'ells a diferents nivells d'aprenentatge, facilitant
així l'atenció a la diversitat depenent de les.
El programa Lletres inclou tot allò relacionat amb el món de les lletres a Sant Cugat. Comprèn
tota l'activitat relacionada amb la literatura i la promoció de la lectura i la creació literària. I
també, amb el coneixement i el perfeccionament de la llengua catalana i d'altres llengües que es
parlen a la ciutat.

25 Abr. 2011 . 2. Escriu una paraula diferent de les que han aparegut a les activitats anteriors
amb cada grup de lletres. ja ge gi jo ju. 3. Completa amb tg o tj. A la pla a hi havia una senyora
molt lle a. Durant el via e va perdre el rello e. El me e li ha prohibit menjar forma e. No sabia
si posar-se mi ons o mi es. 4.
8 Febr. 2013 . Quan és hora de dissenyar l'activitat motriu del traç de les lletres, influeixen la
filosofia, la metodologia, la manera de fer de cada mestra i de cada escola .. Rodríguez i Alfaro
(1994): als 3 anys es poden ensenyar les lletres que deriven de formes circulars; més endavant,
cap als 4 anys, les que comporten.
Solcant les lletres és una revista digital publicada per l'Associació d'Escritors en Llengua
Valenciana (AELLVA). Té per objecte servir de mig de publicació d'obres de calitat de
qualsevol branca de la lliteratura, escrites en llengua valenciana; la seua finalitat última és la de
facilitar i incentivar l'activitat lliterària en est.
4 Nov. 2014 . Page 4 .. 83. Annex II. Exemple d'activitat didàctica de llengua castellana a 2n
curs d'ESO .......... 89. Annex III. Exemple d'activitat didàctica de llengua catalana ... tan
compostos els textos escrits: la forma de les lletres (majúscules, minúscules), l'ortografia
correcta de les paraules, incloent-hi el.
Els dies 10 i 11 de novembre de 2017, s'han celebrat, a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, les III Jornades de llengua i
literatura, organitzades pel Col·legi en col·laboració amb la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans. Enguany les jornades s'han.
Dimarts 25 d'abril, a les 18 h, va tenir lloc la 4a edició del concurs Lletra a Lletra
d'Esparreguera, a la Biblioteca Municipal l'Ateneu. L'acte es va . Setmana de la Llengua
Catalana a Esparreguera consideren que ha tornat a ser un èxit per la qualitat de les activitats
preparades i per l'alta participació, amb 655 persones.
Estat i preu: En existències. 4,00€. ÍNDEX: Salutació/presentació. 3 Vells mites, noves
versions. 4 Una de freda i una de calenta. 8 Una ullada al món. 10 Curts lingüístics. 13 Entre
vista. 16 (parèntesi). 19 El comptafils. 22 El lector ideal. 25 Treu la llengua. 27 El
cinemaparàgraf. 30 Al peu de la lletra. 32 Eines. 35 Freakandó.
1 Oct. 2014 . En els quaderns “Descobreixo les peces de la llengua” per a 3, 4 i 5 anys de
l'Editorial Casals trobareu activitats per treballar la consciència metalingüística, . Hi ha una
cançó amb el nom de les lletres, una cançó per comptar síl·labes (consciència fonològica), una
per relacionar sons i lletres, una per.
10 Març 2017 . Fitxes i activitats interactives. - Contes animats i locutats. PROFESSORAT. 5
ANYS. - 3 quaderns. - 6 contes. - 1 sobre de material manipulatiu. - Guia didàctica per a cada
edat. - Recursos per a la PDI. ALUMNE. 3 ANYS. - 2 quaderns. - 3 contes. - 1 sobre de
material manipulatiu. 4 ANYS. - 3 quaderns.
. i intervenia ben especialment en l'edició del Diccionari Aguiló.18 Aquesta doble faceta de
l'activitat de Casas queda reflectida en l'epistolari. D'una banda, Maria-Antònia li comenta
l'estada a sa Llapassa com a col·lector de cançons, li demana algun text folklòric i li n'envia
d'altres (cartes 1, 2, 3, 4, 8 i annex a la 10).
El mateix, buscar paraules que comencin per M i acabin en A podem aconseguir-ho amb el
filtre M*A on l'asterisc vol dir qualsevol cosa entre les dues lletres. Com hem dit ? correspon a
una lletra i si posem com a filtre ???? obtenim paraules de 4 lletres. L'interrogant es pot
combinar amb lletres o altres símbols. Proveu.
Llengua catalana. Miquel Martí i Pol cicle mitjà cicle superior. Martí i Pol i la cuina. Ens agrada
molt viatjar! cicle superior. Com fem servir els pronoms febles? T'agrada la piscina? cicle
superior. Aprèn com utilitzar els pronoms febles. Un so, dues lletres cicle mitjà cicle superior.
Reconeixes els dígrafs? Viatge en globus.

Aquestes activitats finalitzen amb el lliurament del premi literari i suposen la participació
coordinada de diferents entitats culturals públiques i privades de la . partir de la coincidència
d'un gran nombre de paraules relacionades amb aquesta iniciativa que consten de set lletres
(Pedrolo, Segarra, cultura, l'Aranyó, llengua,.
JOC DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA: “VEIG, VEIG…”. LECTOESCRIPTURA AMB
PINCES (vocabulari d'animals). LECTOESCRIPTURA ASSOCIANT DIBUIX-PARAULA.
JOC DE LLETRES. FITXES AMB SOPES DE LLETRES. SYMBALOO DE RECURSOS DE
LECTOESCRIPTURA. JOCS LIM PER TREBALLAR LA.
Posa el ratolí sobre el cicle que desitgis, i després selecciona el curs i el tipus d'activitat que
vols fer. Per realitzar .. La G i la GU (3r). La B i la V (3r). L'apòstrof (3r). Els determinants
(3r). Passa Vedruna (3r). Els determinants (4t). Sopa de lletres (4t). Essa sorda i sonora (4t).
La b i la v (4t) . Multiplicacions (nivell IV) 3r.
2. INTRODUCCIÓ A LES LLETRES I A LLETREJAR. Per què treballar la consciència
fonològica? A les aules d'educació infantil es fan un gran nombre d'activitats per augmentar la
conscièn- cia lingüística de l'alumnat, tot utilitzant la llengua de forma significativa. Sovint,
cercant aquesta significativitat de les paraules, i del.
7 Maig 2012 . Escrivim M, Exemples, Excepcions. Davant de B, cambra, rambla, ambre.
Davant de P, company, compra, ampli, Compostos amb ben-: benparlat, benplantat, benaurat,
benmereixent. Davant de M (so geminat):, immaculat, gamma, gemma, Compostos amb tan-,
gran-, en-: tanmateix, granment, enmig.
Editorial Mc Graw Hill. - Quadern d'activitats 3r. Editorial Mc Graw Hill. Estiu - Camallarg 3.
Editorial Vicens Vives. - Camallarg 4. Editorial Vicens Vives. CICLE MITJÀ: QUART Català Llengua 4. Editorial Text. - Quadern d'activitats Llengua 4. Editorial Text. - Quadern de
caligrafia no. 7 i 8. Lletres. Editorial Baula, Primària.
Programa Ensenyament de la Llengua Catalana Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis
Catalans) Diccionari Llengua Catalana Multilingüe Traductor Apertium Música de poetes:
cançons i poesia . Les consonants: b/v [Exercicis PELC > coneixements gramaticals >
ortografia > les consonants > b/v (exercicis 4-5-6)] *.
L'editorial Adesiara ha publicat 'Ombres entre tenebres', el primer llibre en llengua catalana
que novel·la la retirada i les vivències llastimoses dels fugitius republicans als camps de
concentració francesos. 9.12.17. Josep Lluís . Enguany aplegarà un centenar d'escriptors
durant deu hores d'activitats literàries. 28.11.17.
19 Març 2011 . Marina Serra Gesti: Professora del CEIP Sobirans d'Arenys de Munt. Després
de 29 anys de docència, he anat recollint material que crec que val la pena posar-lo a
disposició de tothom. Segur que cadascú de vosaltres hi pot trobar-hi una aplicació segons les
vostres necessitats. Molts d'aquests materials.
Tema 4. 2n ESO. CREA I EXPRESSA'T. crea. Llegir, entendre i interpretar missatges diversos.
DESEMBRE. EVIDÈNCIES DEL MES. NOTA DEL MES DE DESEMBRE: mitjana entre la
nota del mini projecte de socials (la Xina) i l'exposició oral. 1718_Graella mini projecte la Xina
Fitxer · 1718_Rúbrica evidència desembre:.
Llengua divertida. Joc d'habilitat combinat amb ortografia. Cal endevinar si la paraula està o
no ben escrita, Sopes de lletres variades. Presentació clara. Bon joc. Distret i prou difícil. CM CS. Bon exercici per pensar. Pissarra digital. Nivell alt. Sufoku de lletres. Has de posar les cinc
lletres a cada fila i . Activitats diferents.
Explore idees escola Pilar dieguez's board "RACÓ DE LLENGUA" on Pinterest. | See more
ideas about School, Phonemic awareness and Language.
l'interès per la història, la llengua i la literatura catalanes Mireia Campabadal i Bertran. 1.3.4.
Els projectes finiseculars: les traduccions al castellà d'obres . El conreu del català a la Reial

Acadèmia de Bones Lletres de Bones Lletres: anàlisi de la producció poètica 261 La
reconstrucció de l'activitat poètica de la RABLB.
Scopri Lletres 4. Activitats. Llengua. di SL. Igebebet: spedizione gratuita per i clienti Prime e
per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Activitats. Catalunya. (Aula Activa). Materia: Lengua y literatur. Curso: Tercero de Primari.
Comunidad Autónoma: Catalunya. +. + · Llengua 3. Catalunya. (Aula Activa). Llengua 3.
Catalunya. (Aula Activa). Materia: Lengua y literatur. Curso: Tercero de Primari. Comunidad
Autónoma: Catalunya. +. + · Llengua 4.
Aquí un recull extens de recursos XTEC d'alllò més variat per treballar diferents aspectes de la
llengua catalana. Programació CI WEBS DE CATALÀ .
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdtap/practica_4-4.html. Fluidesa
lectora. ... Activitats de llengua per a CI: gramàtica, ortografia, lèxic, lectura, .
Quadern d'activitats d'ortografia, gramàtica i un mètode de dictat, inclòs en el llibre Escriure,
per consolidar i ampliar els aspectes més sistemàtics de la llengua. . Les lletres J i G • Les
vocals O i U • Paraules amb BL i BR • Paraules amb essa • Dictats • El text i l'oració. • Tipus
de frases • El nom: gènere i nombre • El nom.
LITTLE WORDS. Saps com es diuen les coses en anglès? Posem a prova el teus
coneixements. Intenta fer-ho al més ràpid possible que el temps compta! EL JOC DE L'ESTIU.
Estigueu molt atents amb aquest joc! Haureu de comptar quants objectes veieu per poder
pintar tots els dibuixos. N'hi ha molts de diferents!
Descripción del Producto. Quadern d'exercicis fonamentals de llengua per a 1r de primària
amb activitats bàsiques per a preparar l'entrada a 2n primària. CONTINGUTS. – Les lletres:
vocals i consonants. – Lletres majúscules i minúscules. – Lletres, síl·labes i paraules. –
Completar i ordenar síl·labes i paraules. – Sons de.
ACTIVITATS DE LECTOESCRIPTURA PER A EDUCACIÓ INFANTIL.
La nova gramàtica catalana, eix de les III Jornades de Llengua i Literatura. Organitzades el 10 i
11 de novembre pel Col·legi, amb la col·laboració de la Secció Filològica de l'IEC i el
CESIRE, les jornades han girat entorn de la nova gramàtica catalana i com treballar-la a l'aula
de secundària.
18 Juny 2017 . DONEM UNA COLLA DE PARAULES RETALLADES I PLASTIFICADES ,
QUE RIMEN. HAUREM D'APARELLAR-LES. EL DIBUIX D'AQUESTES PARAULES LES
TENIM EN SEGELLS D´ESTAMPAR. UN COP FETA AQUESTA FEINA , HAUREM DE
COMPLETAR RODOLINS JA ESCRITS AMB EL DIBUIX.
Lletres. Dilluns 4 de desembre. Publicat el: 04/12/2017. LLETRES dedicarem el programa a
parlar dels premis Joves.lit. Aquest diumenge s'ha fet el lliurament i . com a eines pedagògicodidàctiques per conèixer l'obra dels escriptors, la relació entre artistes, la seva vinculació amb
el territori i l'ús de la llengua literària.
Penjat Sant Jordi TRAÇ LLIADA llenguatge d vert Endevinalles JClic: Dictat de par Infantil Lectoescr ANGLÈS-VARIS C.P. Ramón Laporta - ANGLÈS-sèries lògiques la vaca Connie
CLISSAR - Margarita Lengua Catalana - cl Endevinalles ecasals m'endevines/ nivell1 contes
spc JUEGO CUENTOS contesdelmon Patufet.
4 Oct. 2013 . Tirant de Lletra, Na Jordana uneix llengua i cultura al llarg de cinc dies .
Divendres, 4 d'octubre de 2013 18:15h . Per a commemorar el 20 aniversari de la mort de
Vicent Andrés Estellés, Na Jordana dedicarà, dins de les activitats culturals del Tirant de Lletra,
un homenatge a aquest periodista, escriptor.
Impulsar, desenvolupar, coordinar i divulgar l'estudi i activitat literària en llengua catalana. .
Col.laborar amb les institucions oficials i amb altres entitats i associacions amb objectius
semblants en l'organització, promoció i difusió d'activitats culturals. 4. Defensar els conceptes

de pau, llibertat, democràcia i tolerància com.
5 Abr. 2012 . EXPRESSIÓ ORAL I VOCABULARI -4-Immediatament arrenca a JOCS I
ACTIVITATS DE LLENGUA. EXPRESSIÓ ORAL I .. Els alumnes discriminen el so de cada
lletra i es fa una roda dintervencionsper què cada alumne pensi i digui una paraula que
comenci amb la lletra proposada.Es reparteix una.
Setmana de les Lletres. Via Augusta 140-142 08006. Barcelona/Telèfon: 93 200 27 55. Fax: 93
200 22 56. Email: a8013226@xtec.cat. Destacats. PORTES OBERTES 2018. des. . 1, 2, 3. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ©
Institut Menéndez Pelayo| Text legal.
23 Maig 2016 . ISBN: 978-84-9766-572-8. Jocs expressio oral i escrita.indd 4. 23/05/16 .. dels
qui estan avesats a proposar jocs i activitats creatives a classe, els transme- tran idees
suggeridores i nous . gestió de l'aula per treballar la llengua, considerant la riquesa i la
diversitat de les situacions comunicatives que.
Aquests jocs didàctics de Llengua Catalana permetran als alumnes conèixer i repassar els
continguts de Llengua de 1r i 2n d'Educació Primària: lectura, gramàtica, ortografia, etc. Pots
ordenar els jocs . Tria un grup de lletres que vulguis treballar i apareixeran una sèrie
d'activitats de lectura sobre aquestes lletres. 4.0.
6.- Completa les frases següents: La lletra que va entre la L i la N és la .. . L'antepenúltima
lletra de l'alfabet és la .. . Salta 4 lletres després de la P i et sortirà la .. . La lletra que va abans
de la J és la .
Llistat de cançons i lletres de Atupa. . Atupa · 4 àlbums / 32 cançons. Dolent Fluix Bo Molt bo
Fabulós. Carregant. fitxa /. google maps Montcada de l'Horta (Horta). Anys d'activitat. 1960.
1970. 1980. 1990. 2000. 2010. En xarxa spotify twitter facebook youtube.
De manera discontínua, es pot citar l'activitat de la Càtedra de Llengua Valenciana de l'Institut
d'Idiomes, vinculat a la Universitat de València, a càrrec del P. Lluís . de la Confederación de
Maestros de la Región de Levante (1932); i l'article «El valencià a les escoles» {La República
de les Lletres, 4, abril-juny 1935, pp.
Llengua catalana. 4. CLASSIFICACIÓ EN AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES. 7.
Classifica els mots en aguts, plans i esdrúixols i subratlla la síl·laba tònica dels mots següents:
Travessia, renyar, providència, pòmul, cerimònia, trompa, vitalitat, ametller, esdrúixol,
allargat, correcte, majúscula, informe, imprès, manyoc,.
4 Des d'ahir, 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, i fins el dia 13 de gener podeu visitar a la
biblioteca l'exposició Caganers a dojo! La tradicional figura del Caganer del Pessebre ha
esdevingut un .. L'activitat consisteix a explicar un conte amb l'acompanyament d'un intèrpret
de Llengua de Signes Catalana (LSC).
Gener. Jornada que presenta les diferents vessants de la francofonia a la UAB i on s'organitzen
també un seguit d'activitats lúdiques i divulgatives sobre llengua i cultura franceses. Saber-ne
més > · Geografia en Acció. Febrer. Jornada on es presenta la titulació de Geografia de la UAB
i es mostra l'ampli ventall de.
The latest Tweets from Lletres catalanes (@lletres). Institució de les Lletres catalanes.
Generalitat de Catalunya. Treballem per la literatura! Normes de participació
https://t.co/pdNPx9d8r2. Catalunya.
accentuació (16 exercicis: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 67, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
); accent diacrític (7 exercicis: 50, 51, 52, 53, 54, 177, 235, ); els diftongs (4 exercicis: 161, 183,
184, 185, ); la dièresi (12 exercicis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 178, 179, 180, 181, 182, ); el
guionet (6 exercicis: 131, 137, 138, 162,.
6 Des. 2013 . Aprenentatge de lectoescriptura: activitats diverses entorn de la lletra, la síl·laba i
la paraula: llegir, aparellar imatge i paraula o paraula i paraula, associar so i paraula, escolar i

escriure, copiar, etc. http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3516 · Picture 4 Paraules – exercicis
de lectura i escriptura graduats:.
2 Set. 2014 . Categoria A1. Et pot caure de vergonya (4 lletres). CARA . la Gimcana d'enguany.
Aquesta setmana, heu de respondre els JOCS DE LLENGUA que us proposem. . Per resoldre
els jocs de llengua, la majoria de vegades us serà útil buscar un sinònim de la primera part de
la proposta. Després, cal que.
_ contes Bon Nadal / Feliz Navidad (2017) text_ Glòria Fort il·lustracions_ Glòria Fort edita_
El Cep i la Nansa edicions / Carambuco ediciones, colección MINI format_ Tot cartró (Board
book) - 16 pàgines - 18 x 18 cm 0 a 3 anys idioma_ català _ castellano Els meus amics / Mis
amigos (2017) text_ Glòria Fort il·lustracions_.
27 Oct. 2017 . Aquest vespre, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana celebrarà 40 anys
d'existència al Macba a partir de les 20 h. . “Se'ns han retirat els diners previstos per a totes les
activitats, des del programa de lletres a les aules fins al Festival Nacional de Poesia de Sant
Cugat -explica-. Fa uns dies, el.
Les lletres .. Davant de –ecc–, –ect–: objecte, objecció, subjecte, objectiu (excepcions vore Y,
4.). Davant de E (vore G, 2.1.). No escriurem TJ (vore G, 2.4.), sino J: plaja, no platja. . Vore
N 2. i M 3.). No escriurem el grup TM, representant M doble, que ha desaparegut en la llengua
valenciana. semana, no setmana.
Notícies - L'APLEC és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme
tota mena d'activitats que promoguin la llengua catalana.
LLENGUA VALENCIANA. 3er. PRIMÀRIA. UNITAT 4. Nom . Separa les lletres d'aquestes
paraules. Després, classifica-les. granota . A T A. Escriu el nom dels animals següents i
classifica les lletres de cada nom. VOCALS. 4. CONSONANTS. Escriu les paraules següents
per ordre alfabètic. bresquillera. margarida. gat.
Facultat de Lletres.
Ets professor/a de llengua catalana i literatura i vols treballar amb la Viquilletra? Des d'aquí et
pots . La Viquilletra proposa un calendari amb tres activitats recomanades, però cada professor
pot fer el número que . Cada grup participant (es recomana que sigui, com a màxim, de 4 o 5
persones) ha de triar un personatge.
Els estudis que ofereix la Facultat de Lletres representen un ampli ventall de coneixements i
experiències a l'entorn de les arts i les humanitats.Són una oportunitat per formar-se com a
persona lliure, reflexiva, amant de la lectura i plaer estètic i amb opinió pròpia davant del món
que ens envolta. Aquesta formació permet.
. etc., poden donar peu a elaborar carpetes que afavoreixen el joc amb els sons, la identificació
de paraules, la simulació de lectura de textos, . Jocs de llengua en fitxes. Hi ha diverses
editorials que publiquen alguns quaderns amb activitats fonològiques i de lecto escriptura:
mots encreuats, sopes de lletres, el penjat, .
El Mercat de Lletres és una iniciativa cultural que va engegar la regidoria de Promoció Cultural
de l'Ajuntament d'Igualada, per tal de promoure la difusió de la lectura, la llengua i la
literatura, . El Mercat es desenvolupa en un entorn informal i lúdic, amb activitats per totes les
edats però alhora amb un contingut rigorós.
Sota les llambordes, un jardí, de Carme Barbany. Activitat dinamitzada per Carme Ballús,
professora de llengua i literatura. Un club de lectura per millorar la comprensió lectora en
llengua catalana i facilitar un espai de trobada per practicar l'expressió oral del català.
Col·laboració: Servei de Català de Granollers – CPNL.
22 Set. 2017 . Un any més, la ciutat d'Igualada es convertirà en una àgora de la literatura. Al
llarg del proper dissabte 30 de setembre, la Biblioteca Central i la plaça de Cal Font acolliran

un munt d'activitats literàries: presentacions de llibres, clubs de lectura, lectures poètiques,
taules rodones, tallers, espectacles, etc.
L'ALFABET VALENCIÀ. ELS DÍGRAFS. L'alfabet de la nostra llengua consta de vint-i-sis
lletres simples. . Completa la taula amb exemples extrets del text. 4. Activitat 4. Ordena
alfabèticament els mots del requadre. Si dues paraules comencen per la mateixa lletra, fixa't en
la segona. 5. Activitat 5. Completa les paraules.
Es tracta de pràctiques variades de llengua, centrades sobretot en aspectes normatius referits a
la fonètica-ortografia, a la mor- fologia i la sintaxi (especialment als pronoms febles i relatius),
com també als signes de puntuació, sen- se negligir, però, aspectes tan importants com
l'expressió escrita. També inclou activitats.
15 Oct. 2016 . torn de paraula, llenguatge tangencial, dificultats de contacte ocular . paraules en
una llengua. 4. A NIVELL DE LECTURA I ESCRIPTURA. . processament de familiaritzar-se
amb els sons de les lletres i combinacions de lletres .
psicoreeduca.wordpress.com/category/reeducacio-primaria/activitats-en-.
IV. SOM IGUALS: SOM DIFERENTS. V. CONEGUEM LA LLENGUA. VI. TALLER.
DIGITAL. Les persones: éssers que es comuniquen. Lèxic. Els estris de l'esport. El llenguatge
del futbol. Polisèmia i . L'alfabet: lletres i dígrafs. Els signes de puntuació (1): el .. emplenat a
l'activitat 1 . Una vegada hageu adoptat i hageu.
Entrades semblants: La diferència entre "estat" i "Esta. Remarques lingüístiques sobre l'ele.
N'hem de dir LOMCE o LOMQE? Sobre els noms de les lletres. Mot del dia: MIL. Publicat per
Roger a 12:21 · Envia per correu electrònicBlogThis!Comparteix a TwitterComparteix a
FacebookComparteix a Pinterest.
8 Oct. 2015 . Descobrir les lletres en una situació lúdica i aprendre a diferenciar-les d'altres
objectes. • Classificar dos tipus d'elements: lletres i taps. • Llenguatge oral: utilitzar frases
simples per definir els objectes triats. "És un tap + (adjectiu del color)", "És una lletra", mentre
es van classificant. Descripció de l'activitat
4. Poemes dedicats: Joan Oliver - Pere Quart En els diferents homenatges que anualment
realitzàvem als poetes, una de les activitats era promoure la creació . Lletres objecte: els nostres
arbres Amb els models de lletres objecte i d'exemples presentats als alumnes, aquests
ràpidament copsen la idea i s'engresquen.
Benvinguts al Blog de Llengua/Lengua del Ceip. Cervantes de Monòver. Ací podràs trobar
moltes activitats i recursos per aprendre tant la Llengua Valenciana com la Castellana. Navega
pels diferents menús que hi trobaràs al blog i elegeix aquelles activitats que necessites realitzar
per a un millor aprenentatge.
La llibreta és en format A5, i es divideix en 4 setmanes de 7 dies més tres exercicis de revisió
al final. 31 dies. Cada exercici mostra l'enunciat i conté . La llibreta és adequada per a fer
servir a classe de llengua o de literatura o es pot treballar a part com un projecte especial. Els
alumnes poden fer els exercicis a classe.
El material didàctic Lletres i lletres (1-6) consta de sis quaderns d'ortografia en què es treballen
les dificultats més freqüents que es troben els alumnes de Cicle Mitjà de Primària. Cada
quadern es . Es fan activitats perquè l'alumne s'adoni de la dificultat que treballarà. – Penso. .
ISBN/EAN:978-84-479-1535-4. asdf.
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