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AUTOAPRENENTATGE
DE

CATALÀ a CAPDEPERA
PAC

Més informació, consultes i dubtes:
SAL (Servei d’Assessorament Lingüístic municipal)
Camí Vell des Far, s/n 07580 Capdepera
www.ajcapdepera.net - sal@ajcapdepera.net - tel 682 34 6143
@salAjCapdepera
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r

facebook.com/sal.capdepera

1
Guia recursos autoaprenentatge per als PAC Capdepera C. Rajada



QUÈ SON?

Els PAC (Punts d’Autoaprenentatge de Català) de les biblioteques públiques municipals són
uns espais específics amb material d’autoaprenentatge de llengua catalana.
L’objectiu d’aquests PAC és encaminar l’estudiant/usuari en l’aprenentatge de llengua catalana
segons la necessitat específica d’aprenentatge de cadascú.
Abans de posar-vos a estudiar un determinat certificat de català us convé tenir en compte els
criteris i canvis en els certificats, adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, a partir d’un
enfocament funcional-nocional. Per això us recomanam que combineu diferents materials: per
exemple, llibres o manuals per practicar aspectes teòrics (ortografia, morfosintaxi, lèxic) amb
àudio, premsa, ràdio, televisió, les TIC (per treballar fonètica i, en definitiva, el medi social i
cultural).
Aquest material està format per bibliografia, llibres i CD, CD-Rom o fitxes, i també adreces
web.


COM FUNCIONEN?

Pregam a les persones que utilitzin aquest material que tenguin en compte unes normes molt
senzilles i bàsiques per al bé de tots els usuaris:
-

El material del PAC està registrat i identificat amb els logotips del Servei d’Assessorament
Lingüístic, de les Biblioteques Municipals i de l’Ajuntament de Capdepera.

-

Està exclòs de préstec i únicament es pot utilitzar dins les biblioteques municipals, a fi
d’evitar-ne la pèrdua o sostracció.
Cada llibre o suport està degudament registrat i es té un control estricte de qui disposa del
material en cada moment.

-

Per això n’hem de tenir cura, no l’hem de subratllar ni pintar, ni fer-hi marques amb
retoladors, líquid corrector i d’altres.

-

Si necessitau material específic comentau-ho al personal de les biblioteques públiques.

Si necessitau resoldre dubtes, una sessió de tutoria, fer-nos arribar algun dubte o proposar algun
suggeriment contactau amb el Servei d’Assessorament Lingüístic municipal.
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CERTIFICATS DE CATALÀ A LES ILLES BALEARS
(Marc Europeu Comú de Referència)
Des de l’any 2011 el sistema d’acreditació de coneixements de català a les Illes Balears es va
adaptar al Marc Europeu Comú de Referència, a partir del qual les diferents llengües d’Europa
s’equiparen amb uns mateixos objectius d’aprenentatge i continguts, anivellació, etc; i també
l’enfocament de la llengua es fa a partir d’uns criteris funcionals-nocionals.
Entre d’altres canvis, això suposa l’estructuració en els 6 certificats de català següents:
Certificats anteriors (abans del 2011)
Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D
Nivell E

Certificats actuals (a partir del 2011;
adaptats al Marc europeu comú)
Nivell B1
Nivell B2
Nivell C1
Nivell C2
Nivell LA

Per a equivalències entre títols i algun certificat concret clicau damunt ‘equivalències’.
Per a homologacions amb els certificats de coneixements de llengua catalana clicau
damunt ‘homologacions’.
Per a més informació sobre cada certificat consultau els opuscles dels diferents certificats.
Més informació:
Direcció General de Política Lingüística
http://www.caib.cat/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390443
C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 307004 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 177 634
Fax: 971 176 980
A/e: certificacio@dgpoling.caib.es
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Només existeix aquest organisme d’acreditació?
No. A les Illes Balears, a banda de la DGPL, podeu acreditar-vos amb:


l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma: https://eoipalma.com/departamentsdidiomes/catala/
C/Aragó, 59. 07005 Palma



EBAP. Només per al personal de l’Administració Pública. S’ha d’haver realitzat
prèviament un curs anual del seu Pla de formació de llengües.
http://www.caib.es/sites/catalaebap/ca/inici/?campa=yes
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP): C/ Gremi de Corredors, 10, 3r
(polígon de Son Rossinyol) - 07009 PALMA
Telèfon 971177625 - Fax 971176319



FOLC. Pla de Formació Lingüística i Cultural. Només per a personal docent.
https://folc.uib.cat/Certificacio/
A Mallorca
Serveis administratius. Edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07012 – Palma.
Tel.: (34) 971 17 24 10 / 971 17 23 26
A/e: cursos@uib.es



Servei Lingüístic (UIB) https://slg.uib.cat/Arees-del-servei/Area-de-llenguacatalana/
Son Lledó. Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5,
07122 Palma (Illes Balears)
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 CERTIFICAT A2
llibres de text
- Carpetes “Un aperitiu de llengua”, material per a hosteleria i restauració editat
per UGT. Inclou CD, llibre de text i quadernet de treball enfocat directament a
treballadors de l’àmbit serveis.

- Xarxa. Llengua catalana 1 (per a no catalanoparlants), Ed. Moll. Inclou el llibre de
text, llibre d’exercicis i un casset/CD amb alguns diàlegs.
- MAS, Marta i altres. Digui, digui 1 i 2. Dept. De Cultura. Generalitat de Catalunya, 1ª
edició, 1984.
- ATRIÁN I VENTURA, Sílvia i altres. Som-hi. Català per a adults 1r nivell.
Ed. Barcanova, 1982.
- AA.DD. DIC (inclou CD-Rom interactiu).

webs
- A l’abast
http://weib.caib.es/Recursos/abast/paginas/recursosesp.html, inclou altres enllaços d’aprenentatge i interès.
- PELC http://pelc.illesbalears.cat/pelc/
- Vincles
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm
- Intercat
http://www.intercat.cat/ca/info/que-es-intercat.jsp.
Conté tres apartats diferenciats:


Aprenc català: eines d'aprenentatge autònom de la llengua catalana (Speakcat, guies
de conversa universitàries, Sisplau...).



Em relaciono: informació i actuacions relacionades amb l'acollida lingüística i cultural
de persones foranes (intercanvi lingüístic, 80 pistes, Ajuda'm...).



Visc a Catalunya: documentació referent al coneixement de la identitat catalana (El
català a Catalunya, El català a la universitat, Lingcat, Barcelona Jove.).
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Vocabularis en imatges http://www.conselldemallorca.cat/
media/12521/DICCIONARI%20VISUAL.pdf
Diccionaris i traductors en línia
http://www.conselldemallorca.net/?
&id_parent=316&id_class=1851&id_section=1852&id_son=
2215&id_grandson=2229#2242
MATERIAL EXTRA PER PRACTICAR CONVERSA
Voluntariat lingüístic
Per reforçar l’expressió oral.
Consisteix en sessions de conversa periòdica entre una
persona catalanoparlant i una d’aprenent en contextos no
formals. No són substitutes de l’aprenentatge presencial i
guiat per un professor, són només un reforç. Cal compromís
per ambdues parts i quedada periòdica durant almenys 10
sessions.
Si t’interessa contacta amb nosaltres per inscriure-t’hi i
explicar-te millor sobre el projecte.
Proposta de temes de conversa
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/
publicacions_en_linia/llegir_per_parlar
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 CERTIFICAT B1
En aquest certificat es tracta, entre d’altres, de consolidar
primers aspectes d’ortografia i morfosintaxi. Per això bona
part de la bibliografia d’aquest certificat és la mateixa que de
B2.

Llibres de text i fitxes
- Fitxes d’autoaprenentatge de llengua (ortografia, morfosintaxi i lèxic), amb
solucionari. Elaborades pel SAL Ajuntament de Capdepera.
- BADIA, J. i GRIFOLL, J. Ortografia catalana. Ed. Castellnou, 1999.
- BADIA, Rosa M. ROC. Reforç d’Ortografia Catalana . Ed. Castellnou, 1996.
- AA.VV. Ortografia catalana bàsica. Ed. Cruïlla, 1999.
- RUAIX, J. El català fàcil (verd). Curs bàsic per a catalanoparlants, 11a edició, 1993.
- BADIA, D i altres. Llibreta autocorrectiva de vocabulari 1. Eumo Editorial, 1ª
edició, 1985.
- BADIA, D i altres. Llibreta autocorrectiva de vocabulari 2. Eumo Editorial, 1ª
edició.
- BADIA, D i altres. Llibreta autocorrectiva de vocabulari 3. Eumo Editorial, 1ª
edició.
- COMELLES, S. i CROS, A. LÈXIC 1. Exercicis autocorrectius d’ampliació de
vocabulari. Eumo Editorial.
- COMELLES, S. i CROS, A. LÈXIC 2. Exercicis autocorrectius d’ampliació de
vocabulari. Eumo Editorial.
- COMELLES, S. i CROS, A. LÈXIC 3. Exercicis autocorrectius d’ampliació de
vocabulari. Eumo Editorial.
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 CERTIFICAT B2
Llibres de text i fitxes
D’ortografia, morfosintaxi i lèxic

-

Fitxes d’autoaprenentatge de llengua (ortografia, morfosintaxi i lèxic), amb
solucionari.

-

BADIA, J. i altres. Curs de llengua catalana nivell B. Ed. Castellnou, 1997
(llibre verd+solucionari).

-

SITJÀ I BRUNAT, M. Material didàctic per a cursos de nivell B.
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1999.

-

A.V. 10 exàmens de nivell B de català. Ed. Teide, 1997.

-

RODRÍGUEZ-VIDA, Susanna. El català de la A a la Z (revisat per Josep Ruaix).
Moià, 1997.

-

MOLL, F. de Borja. Gramàtica catalana referida especialment a les Illes
Balears. 12a edició. Ed. Moll. Palma, 1983.

-

CASTELLANOS I VILA, J.A. Normativa bàsica de la llengua catalana –amb
exercicis autocorrectius-. Institut de Ciències de l’Educació. UAB, BCN, 1997.

-

FORADADA, M. I MORTALLA, L. Català guai. Morfosintaxi. Sèrie quaderns, 2.
Ed. Laertes, 1995.

-

FORADADA, M. I MORTALLA, L. Català guai. Lèxic i semàntica. Ed. Laertes,
1993.

-

MOREY, J; MELIÀ, J. i CORBERA, J. Alfa. Mètode d’autocorrecció gramatical
assistida. UIB, Palma, 1995.

-

SEGUÍ I TROBAT, G. Iniciació a la morfosintaxi catalana. Ed. Documenta
Balear. Col·lecció Menjavents, 4. Palma, 1993.

-

RUAIX, J. El català/1. Temes introductoris: fonètica i ortografia , 10a
edició, 1993.
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-

RUAIX, J. El català/2. Morfologia i sintaxi, 10a edició, 1993.

-

RUAIX, J. El català/3. Lèxic i estilística , 4a edició, 1992.

Per practicar pronoms febles

-

MACIÀ I GUILÀ, J. Fàci’ls fàcils. Els pronoms febles. Ed. Teide, 2ª edició,
BCN, 1994.

Barbarismes

-

CORBERA POU, J. Parlar bé. Orientacions per a l’ús correcte de la
llengua catalana amb referències especials a les Illes Balears . Ed.
Oikos-Tau, 1ª edició, 1996.

-

PALOMA, D. i RICO, A. Diccionari de barbarismes. El Cangur diccionaris. Ed.
62, BCN, 1997.

Per practicar fonètica i corregir errades de pronunciació:

-

BAU, M. i altres. Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica .
Ed. Àrtic, 1995. Inclou llibre amb els exercicis + casset.

-

A.D. CD-ROM Criteris d’elocució i exercicis de pronunciació . Govern de
les Illes Balears. DL PM 1200-2007. ISBN: 84-978-96816-35-0.

Per practicar, corregir i millorar l’expressió escrita

-

MAS, V. Pràctiques de llengua 7. Com escriure un text. Tàndem edicions, 1992.

-

QUINTANA, L. Test de català escrit. Àrtic edicions. 1996

-

Escriure és fàcil. Amb recursos i models per redactar escrits i
documents personals i professionals . Proa butxaca, 18. 1996.

-

MOREY, J; MELIÀ, J. i CORBERA, J. Frases i texts. Ed. Documenta Balear,
Palma, 1999.

-

MONNÉ, P. Redacció d’un tema. Tres propostes per a l’ESO . Línia de
suport, 6. Ed. Empúries. Per a alumnes de secundària que vulguin millorar la seva
expressió escrita.
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Història de la llengua catalana

-

DUARTE, C. i altres. Síntesi d’història de la llengua. Ed. La Magrana, 1993.

-

LLEAL, C. Breu història de la llengua catalana. Biblioteca Cultural Barcanova.
BCN, 1993.

Sociolingüística
- CASTELLANOS, I LLORENÇ, C. i PAZOS NOGUERA, M. LL. Curs de
sociolingüística per a BUP, COU i reforma . Ed. Oikos-Tau, 1995.
- SOLÉ I CAMARDONS, J. Sociolingüística per a joves. Quaderns d’escola, 6.
Biblària, 1996.

webs
PELC http://pelc.illesbalears.cat/pelc/
Itineraris d’aprenentatge
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html

Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://www2.upc.edu/slt/recursos/plans/

Dictats en línia. Per treballar i consolidar aspectes d’ortografia
B1
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/
b1/

B2
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/
b2/

Argumenta. Per treballar textos d’expressió escrita
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/

Gramàtica Zero per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més
habituals en l’ús lingüístic.
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

Einescat http://www.conselldemallorca.net/?
&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=2215&id_son=12080
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CERTIFICAT C1
Quant a llibres de consulta, complement, es poden
utilitzar molts dels recursos exposats al certificat B2.


Llibres de text i fitxes
D’ortografia, morfosintaxi i lèxic:

-

Fitxes d’autoaprenentatge de llengua (ortografia, morfosintaxi i lèxic), amb
solucionari. Elaborades pel SAL Ajuntament de Capdepera.

-

BADIA, J. i altres. Curs de llengua catalana nivell C. Ed. Castellnou, 2000.

-

HRRERO, P: VALLE, M. Material didàctic per a cursos de nivell C . Escola
d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, BCN, 1999.

-

BADIA, C. i altres. 1000 exercicis de nivell C . Ed. Castellnou, 1994.

-

A.V. 10 exàmens de nivell C de català. Ed. Teide, 1999.

Per treballar aspectes puntuals:
- [pronoms relatius]. HERRERO, Pere. Material didàctic per al taller. Els pronoms relatius.
BCN. EAPC, 2002
- [connectors] VALLE, Maria. Material didàctic per al taller. Connectors, elements d’enllaç...
BCN. EAPC, 2002.
- [puntuació] SITJAR, M. Material didàctic per al taller. La puntuació de textos: normes bàsiques
sobre l’ordre dels elements...BCN. EAPC, 2002.

Webs
Webs d’autoaprenentatge
PELC http://pelc.illesbalears.cat/pelc/
Itineraris d’aprenentatge
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html
Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Dictats en línia. Per treballar i consolidar aspectes d’ortografia i morfosintaxi
C1 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-enlinia/c1/
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Argumenta. Per treballar textos d’expressió escrita.
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/
Gramàtica Zero per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més

habituals en l’ús lingüístic. http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
Einescat http://www.conselldemallorca.net/?

&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=2215&id_son=12080

 NIVELL C2
Llibres de text
-

BRUGAROLAS, N. i altres. Curs de llengua catalana nivell D. Ed. Castellnou,
2001.

-

FERRAGUT, T i altres. Material didàctic per a cursos de nivell D. BCN.
EAPC, 2002.

-

A.V. 10 exàmens de nivell D de català. Ed. Teide, 1999.

Dictats en línia. Per treballar i consolidar aspectes d’ortografia i morfosintaxi
C2
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/
c2/
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