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¿Què és GrOC?

Ángel Gallego (UAB)

Coordinador de “Llengua

castellana i literatura” de les PAU

Germán Cánovas (EIS)

GrOC (Gramàtica Orientada a les 

Competències) és una iniciativa que 

pretén reflexionar sobre la praxi de 

l'ensenyament de la gramàtica a l'aula 

de Secundària i concretar propostes de 

treball orientades a millorar-la.



¿Què és GrOC?

L’estudi del funcionament del 

llenguatge humà és intrínsecament 

interessant.

1.
Orientada al desenvolupament de 

totes les competències, no només les 

lingüístiques

2.
Els coneixements que s’aprenen a 

Secundària han de ser rellevants, 

interessants i científicament vigents

3.

Ángel Gallego (UAB)

Coordinador de “Llengua

castellana i literatura” de les PAU

Germán Cánovas (EIS)



¿Què és GrOC?

GrOC Catalunya

GrOC Madrid

GrOC Múrcia

GrOC Aragó

GrOC País Basc

GrOC Extremadura

GrOC Castella-La Manxa

GrOC Alcalá

26 membres



¿Què és GrOC?

Desenvolupar materials fets per a docents i basats en experiències 

reals d'aula amb l'assessorament de professors experts i del suport 

acadèmic universitari dels àmbits de la gramàtica i la pedagogia. 

1. Afavorir i impulsar l'estudi de la gramàtica orientada a les 

competències a Secundària

2.
Promoure l'elaboració d'un glossari de termes gramaticals i fomentar-ne 

l'ús generalitzat a les aules i als llibres de text.

3.

OBJECTIUS



¿Què és GrOC?

OBJECTIUS

Contribuir a la formació del professorat un cop hàgim avançat 

decididament en el desenvolupament de materials de Gramàtica 

Orientada a les Competències 
4.

Celebrar jornades i congressos amb la finalitat de reunir les diferents 

parts que han de col·laborar a l'hora de millorar l'ensenyament i 

l'aprenentatge de la llengua a Secundària 
5.



¿Què és?

¿Què vol aconseguir?

¿Què ha fet?

BLOC 1. PRESENTACIÓ



¿Què vol aconseguir?

L’actitud “antigramatical”

La desconnexió Universitat-Secundària

La visió hegemònica de l’ensenyament de la 

llengua

Combatre



¿Què vol aconseguir?

L’actitud “antigramatical”

La desconnexió Universitat-Secundària

La visió hegemònica de l’ensenyament de la 

llengua

Combatre



¿Què vol aconseguir?

Tengo un joven amigo que, después de diez años de 

estudiar gramática, se ha convertido al fin en un analfabeto 

de lo más ilustrado [...] Se trata de un estudiante de 

bachillerato de nivel medio, como tantos otros, y aunque 

tiene dificultades casi insalvables para leer con soltura y 

criterio el editorial de un periódico, es capaz sin embargo 

de analizar sintácticamente el texto que apenas logra 

descifrar

“

„Luis Landero



¿Què vol aconseguir?

[...] ¿y para qué sirve la lengua? ¿Para qué necesitan saber 

tantos requilorios gramaticales y semiológicos nuestros jóvenes? 

Porque el objetivo prioritario de esa materia debería ser el de 

aprender a leer y a escribir (y, consecuentemente, a pensar) como 

Dios manda, y el estudio técnico de la lengua, mientras no se 

demuestre otra cosa, únicamente sirve para aprender lengua. Es 

decir: para aprobar exámenes de lengua. Entre ellos, el de 

selectividad, por supuesto, que eso son ya palabras mayores.

“

„
Luis Landero



¿Què vol aconseguir?

[...] Uno no tiene nada contra la gramática, pero sí contra la 

intoxicación gramatical que están sufriendo nuestros jóvenes. 

Uno está convencido de que, fuera de algunos rudimentos 

teóricos, la gramática se aprende leyendo y escribiendo, y de 

que quien llegue, por ejemplo, a leer bien una página, 

entonando bien las oraciones y desentrañando con la voz el 

contenido y la música del idioma, ése sabe sintaxis.

“

„Luis Landero



¿Què vol aconseguir?

[...] Uno no tiene nada contra la gramática, pero sí contra la 

intoxicación gramatical que están sufriendo nuestros jóvenes. Uno 

está convencido de que, fuera de algunos rudimentos teóricos, la 

gramática se aprende leyendo y escribiendo, y de que quien 

llegue, por ejemplo, a leer bien una página, entonando bien las 

oraciones y desentrañando con la voz el contenido y la 

música del idioma, ése sabe sintaxis.

“

„
El País 14/12/1999

Luis Landero



¿Què vol aconseguir?

“leer bien una página, entonando bien las oraciones y desentrañando con la voz el contenido 

y la música del idioma, ése sabe sintaxis”

=
Sap astronomia aquell que és capaç

de meravellar-se davant l'esplèndid espectacle que ofereix el cel

estrellat en una nit d'estiu

Coneix veritablement els seus pulmons aquell que obre el seu

balcó, inspira profundament i és capaç d’omplir-los amb l'aire

fresc del matí



¿Què vol aconseguir?

Cal ensenyar als 

estudiants a

parlar i escriure amb 

fluïdesa, a distingir 

matisos lèxics, a

redactar textos articulats, 

etc.

Per què cal triar entre transmetre 

als estudiants aquest coneixement 

pràctic, anomenat sovint 

instrumental, i aquest altre 

coneixement del sistema 

interioritzat que suposem que tots 

coneixen de manera implícita?

Ensenyar gramàtica no està 

directament relacionat amb

ensenyar a llegir o escriure, 

però pot ajudar (si s'utilitza

adequadament).



¿Què vol aconseguir?

Entiendo que la materia cumple dos objetivos, perfectamente compatibles. 

Por un lado, debe servir para que los estudiantes adquieran lo que suele 

denominarse “el uso instrumental del idioma” (redactar con soltura, 

dominar los matices del léxico, construir textos bien articulados, etc.).

Por otro lado, debe servir para adquieran conciencia de que lo que 

subyace a ese “uso del idioma” no es un código arbitrario impuesto por 

las autoridades académicas, sino un sistema rico, flexible y sumamente 

potente que les pertenece por completo.

“

„Ignacio 

Bosque



¿Què vol aconseguir?

L’actitud “antigramatical”

La desconnexió Universitat-

Secundària

La visió hegemònica de l’ensenyament de la 

llengua

Combatre



¿Què vol aconseguir?

Per motius que no aconseguim entendre, el coneixement de Llengua acumulat durant els últims

cinquanta anys no ha sabut traslladar-se a l'ensenyament preuniversitari (a la societat, fins i tot).

Els estudiants que acaben l'ensenyament mitjà no coneixen nocions tan elementals i

consensuades com “composicionalitat”, “constituent”, “àmbit” o “verb inacusatiu”.



Contràriament, el 2006, la Unió Astronòmica Internacional determinar que Plutó no era un

“planeta”, sinó un “planeta nan”, cosa que, pel que hem pogut saber, va resultar controvertit i

qüestionat per altres professionals.

Malgrat això, i tal com van recollir els diaris, la incorporació d'aquesta decisió als llibres de text va

ser pràcticament immediata.

¿Què vol aconseguir?



¿Què vol aconseguir?

Els alumnes de llengua no han de convertir-se en lingüistes incipients, com tampoc es pretén en

l'Ensenyament Mitjà que els alumnes de Física es converteixin en físics, o que els de Biologia es

facin biòlegs.

L’objectiu és que l’estudiant conegui una part del món que els envolta en la forma en què els

científics s'apropen a ell. Ensenyar a raonar i a desenvolupar un pensament crític -alhora creatiu i

constructiu- perquè tals coneixements i capacitats constituiran una part fonamental del seu

bagatge cognitiu i, per tant, del seu creixement personal i professional.



¿Què vol aconseguir?

L’actitud “antigramatical”

La desconnexió Universitat-Secundària

La visió hegemònica de 

l’ensenyament de la llengua

Combatre



¿Què vol aconseguir?

Competència en comunicació lingüística

SABER
Diversitat del llenguatge

Funcions del llenguatge 

Estils i registres

Vocabulari

Gramàtica

SABER FER
Expressar-se oralment i per 

escrit

Comprendre diversos tipus de 

text

Adaptar la comunicació al 

context

SABER SER
Disposició al diàleg

Interès per la interacció 

comunicativa

Entendre la importància de la 

llengua



¿Què vol aconseguir?

Llengua com instrument de comunicació. Enfocament 

comunicatiu

Llengua dins l’esfera social

Llengua com a sistema: classificar segments 

lingüístics i posar-los nom   

Enfocament de 

l’assignatura
Llengua des de la perspectiva artística (no 

científica)



¿Què vol aconseguir?

Posar etiquetes Abús de la 

terminologia
Falta de 

progressió

avorrit repetitiu caòtic

antiquat inútilantimotivador

1. 2. 3.

mecànicaliè



¿Què vol aconseguir?
Conseqüències

L’alumnat, si tria estudis 

universitaris filològics, ho 

fa per la literatura 



¿Què vol aconseguir?

Reflexió gramatical (fer-se preguntes)

Potenciar

Curiositat pels fets lingüístics

Enfocament científic de l’ensenyament de la 

llengua



¿Què vol aconseguir?

Reflexió gramatical (fer-se preguntes)

Potenciar

Curiositat pels fets lingüístics

Enfocament científic de l’ensenyament de la 

llengua



¿Què vol aconseguir?

Pero la actitud hacia el sistema lingüístico que 

debemos fomentar no es comparable a la que tenemos

en relación con el código de la circulación, con el de 

derecho mercantil o con otros códigos externos al 

individuo.

Ignacio Bosque

“

„

Visió externa del llenguatge

• Mitjà de comunicació: codi extern 

de caràcter social que hem de 

dominar

• Expressió artística: literatura: la 

llengua dels textos



¿Què vol aconseguir?

Visió externa del llenguatge

• Mitjà de comunicació: codi extern 

de caràcter social que hem de 

dominar

• Expressió artística: literatura: la 

llengua dels textos

Visió interna del llenguatge

• Patrimoni de l’individu

que ens permet expressar allò que 

pensem i sentim

• Coneixement implícit que es fa 

servir de manera inconscient

• No és aliè, ens pertany i ens 

envolta







¿Què vol aconseguir?

interès

motivació 

curiositat

inquietud

COMPRENSSIÓ

sorpresa

Visió interna del llenguatge

• Patrimoni de l’individu

que ens permet expressar allò que 

pensem i sentim

• Coneixement implícit que es fa 

servir de manera inconscient

• No és aliè, ens pertany i ens 

envolta



¿Què vol aconseguir?

Reflexió gramatical (fer-se preguntes)

Potenciar

Curiositat pels fets lingüístics

Enfocament científic de 

l’ensenyament de la llengua



¿Què vol aconseguir?

"En la medida de nuestras posibilidades, deberíamos tratar de fomentar 

en las clases de lengua algunas de las actitudes que los profesores de 

ciencias fomentan en sus propios alumnos.

“
„

Ignacio 

Bosque



Llengua 

castellana i 

literatura

4.º ESO

Física i Química

4.º ESO



¿Què vol aconseguir?

En tots dos casos es fa referència a activitats identificatives, però només en Física i Química es

planteja la possibilitat de comprendre, raonar, valorar o realitzar experiments o càlculs.

Aquestes activitats són perfectament compatibles amb els continguts gramaticals de les

assignatures de llengua, i fins i tot que contribuirien a fer-la més interessant.

En aquest sentit, cal complementar el comentari, activitat per excel·lència de l’assignatura de

llengua i literatura, amb la resolució de problemes que permeten a l’estudiant l’observació i

l’experimentació amb les variables d’un sistema complex com el lingüístic.



¿Què vol aconseguir?

Reflexió gramatical (fer-se preguntes)

Potenciar

Curiositat pels fets lingüístics

Enfocament científic de l’ensenyament de la 

llengua



¿Què vol aconseguir?

Comentari

Etiquetatge

Problemes

Preguntes
Activitats a 

les classes 

de llengua



¿Què vol aconseguir?

Comentari

Etiquetatge
Problemes

Preguntes

Activitats a 

les classes 

de llengua



¿Què vol aconseguir?

Problemes

Preguntes

• Qüestionar-se nocions tradicionals

• Reflexionar sobre la relació entre forma i significat

• Experimentar amb els fets lingüístics i amb les 

seves variables: per què es pot construir una 

determinada seqüència i no una altra?



¿Què vol aconseguir?

• El subjecte en una oració es qui realitza l’acció (cosa, persones, animals, objectes).

• El subjecte és necessari, per tant, totes les oracions en tenen.

• El subjecte és un sintagma nominal (SN) que pot aparèixer al principi, al mig o al final

de l’oració.

• El subjecte concorda obligatòriament amb el verb en persona i nombre.

(I) Qüestionar-se nocions tradicionals: el concepte de SUBJECTE



¿Què vol aconseguir?

(1) La Maria es va aprimar

(2) S’ha acabat el sucre

(3) Hi ha molta aigua

Realment realitza 

l’acció?

(I) Qüestionar-se nocions tradicionals: el concepte de SUBJECTE



¿Què vol aconseguir?

(1) Plou

(2) Hay libros

Totes les oraciones 

en tenen, de 

subjecte?

(I) Qüestionar-se nocions tradicionals: el concepte de SUBJECTE



¿Què vol aconseguir?

(1) Esos libros, los he leído todos

(2) En Joan ha fet els deures ell

En tenen només 

un?

(I) Qüestionar-se nocions tradicionals: el concepte de SUBJECTE



¿Què vol aconseguir?

(1) Entre tú y yo haremos el trabajo

(2) Hasta María sabía la noticia

Sempre és un SN?

(I) Qüestionar-se nocions tradicionals: el concepte de SUBJECTE



¿Què vol aconseguir?

(1) A l’arribar la Maria, en Pere se’n va anar

(2) He visto a María sonreír

Sempre concorda?

(I) Qüestionar-se nocions tradicionals: el concepte de SUBJECTE



¿Què vol aconseguir?

(II) Reflexionar sobre la relació entre forma i significat

(1) La niña me sonrió

La niña = SN Sujeto

me = pron. personal (1. sg.), OI

sonrió = verbo intr., 3ª sing. pret perf. simple



¿Què vol aconseguir?

Tenint en compte el significat de les paraules “me” i “sonrió”, es pot 

deduir automàticament el significat de la construcció “me sonrió”?

Per què el verb porta OI? És aquest OI argumental?
Què implica tot això en 

relació al significat?

(1) La niña me sonrió

(II) Reflexionar sobre la relació entre forma i significat



¿Què vol aconseguir?

(1) El jefe es un rata

(2) El jefe es una rata

Quin significat tenen aquestes oracions?

Com es construeix formalment (o morfològicament) aquesta distinció 

semàntica?

(II) Reflexionar sobre la relació entre forma i significat



¿Què vol aconseguir?

(III) Experimentar amb els fets lingüístics i les seves variables

(1) *El barco fue llegado

Formula un principi de la gramàtica de l’espanyol que expliqui perquè és 

agramatical aquesta seqüència

(2) El barco fue reparado

...i perquè aquesta seqüència no és agramatical



¿Què vol aconseguir?

(1) Échale a la sopa arroz (*arroces).

Formula un principi de la gramàtica de l’espanyol que expliqui aquest contrast

(2) Me gustan los arroces de este bar

...i per què aquesta construcció és possible?

(III) Experimentar amb els fets lingüístics i les seves variables



¿Què vol aconseguir?

1. Aprendre a observar. Percebre la sistematicitat dels fets lingüístics comuns. El llenguatge com

a sistema cognoscitiu propi.

2. Aprendre a prendre consciència que el sistema gramatical té relacions variades però alhora

restrictives.

3. Aprendre a fer generalitzacions i a construir seqüències possibles atenent a aquestes

generalitzacions del sistema lingüístic.

4. Aprendre a experimentar amb les variables que permet (i que no permet) el sistema.

5. Aprendre a argumentar i a contrargumentar. Trobar exemples i contraexemples. Valorar i

raonar críticament altres anàlisis, definicions.

Unes altres competències...



¿Què és?

¿Què vol aconseguir?

¿Què ha fet?

BLOC 1. PRESENTACIÓ



¿Què ha fet?

DIFUSIÓ



Jornades (Catalunya)
2014 2015 2016 2017 2019



Jornades (Ciudad Real, Euskadi)
2016 2017



Tallers
2015 2016

Maristes La Inmaculada Vedruna Palamós



Cursos GrOC-ICE (UAB)

La Gramàtica de la llengua catalana i 

la Nueva gramàtica de la lengua 

española. Comparació i avaluació de 

propostes

2015 2016 2017



Cursos GrOC-CdL
L'ensenyament transversal de la gramàtica. Predicació i funcions

L'ensenyament de la morfologia: flexió, derivació i 

classes de mots

Exercicis de gramàtica a secundària: parells mínims

Gramàtica reflexiva i competencial: exercicis de gramàtica orientats a 

les PAU (I)

2018

2019

2019

2019

Gramàtica reflexiva i competencial: exercicis de gramàtica orientats a 

les PAU (II)
2020



¿Què ha fet?

DIFUSIÓ
CANVIS A LES 

PAU



Reflexió lingüística (castellà)
Pregunta 3.1.

Juny, 2018

Juny, 2013

Juny, 2017



Pregunta 3.1.

Setembre, 2018

Juny, 2019

Setembre, 2017

Setembre, 2019

Reflexió lingüística (castellà)



Pregunta 3.2.

Juny, 2014 Setembre, 2016

Reflexió lingüística (castellà)



Pregunta 3.2.

Juny, 2019 Setembre, 2019

Reflexió lingüística (castellà)



Pregunta 3.3.

Juny, 2014
Juny, 2017

Reflexió lingüística (castellà)



Pregunta 3.3.

Juny, 2018

Reflexió lingüística (castellà)



Pregunta 3.3.

Novetat

PAU 2020

– Una pregunta d’opció múltiple sobre continguts relacionats amb l’oració

composta (subordinació, juxtaposició i coordinació). (0,5 punts)

– Una pregunta sobre l’oració composta. A partir de dues oracions

agramaticals, l’estudiant ha de triar UNA i…

1. Explicar el problema que presenta (20 paraules, 0,25 punts)

2. Reescriure l’oració corregint el problema (0,25 punts)

Reflexió lingüística (castellà)



La Vanguardia, 12-06-2019

Reflexió lingüística (castellà)



¿Què ha fet?

DIFUSIÓ
CANVIS A LES 

PAU

Unificació / 

Actualització 

terminològica



Llista de termes gramaticals (i altres)

Unificació/actualització terminològica



Unificació/actualització terminològica
Llista de termes gramaticals (i altres)



• Si assumim que els coneixements gramaticals tenen el mateix estatus que

els de qualsevol altra disciplina, llavors hauríem d’incorporar els conceptes

assentats (presents des de fa anys en la lingüística) i legitimats (recollits per

institucions com la RAE o el IEC) i que serveixen per descriure els fets

lingüístics.

Unificació/actualització terminològica



Llista de termes gramaticals (i altres)

Unificació/actualització terminològica



Vegeu Mª Edita Gutiérrez (UCM): El 

Glosario de términos gramaticales de RAE-

ASALE. 

V Jornades GrOC. 2019

Unificació/actualització terminològica

https://drive.google.com/file/d/1_Jc5PH8mJu0vo8Kpwzh0OhKIfAMO0PlU/view


Unificació/actualització terminològica



= 

????

Pilar Romo (2019): La terminología gramatical en Secundaria y Bachillerato. Estudio

comparativo de los glosarios de RAE-ASALE e IEC. Treball de final de grau. UAB.

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2019/211574/Mora_Pilar.pdf

Unificació/actualització terminològica

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2019/211574/Mora_Pilar.pdf


PAU 2022 (prova castellà)

S’aplicarà la teoria de la subordinació de la Nueva Gramática de la Lengua

Española (RAE 2009) i el Glosario de términos gramaticales (RAE en premsa).

Unificació/actualització terminològica



Unificació/actualització terminològica

• Si assumim que els coneixements gramaticals tenen el mateix estatus que

els de qualsevol altra disciplina, llavors hauríem d’incorporar els conceptes

assentats (presents des de fa anys en la lingüística) i legitimats (recollits per

institucions com la RAE o el IEC) i que serveixen per descriure els fets

lingüístics.



La noció tradicional de 

transitiu/intransitiu no permet explicar 

aquest contrast

Verbs intransitius

Verbs inergatius

Verbs 

inacusatius

a. Entra viento

b. Como pan

c. *Bosteza gente

¿Per què les seqüències (a) i (b) permeten un N postverbal sense 

determinació i la (c) no ho permet?

Unificació/actualització terminològica



La noció tradicional de 

transitiu/intransitiu no permet explicar 

aquest contrast

Verbs intransitius

Verbs inergatius

Verbs 

inacusatius

a. Entra viento     INACUSATIU

b. Como pan         TRANSITIU

c. *Bosteza gente   INERGATIU

¿Per què les seqüències (a) i (b) permeten un N postverbal sense 

determinació i la (c) no ho permet?

Unificació/actualització terminològica



¿Què ha fet?

DIFUSIÓ
CANVIS A LES 

PAU

CREACIÓ DE 

MATERIALS I EINES

Unificació / 

Actualització 

terminològica



Materials i eines

Exercicis autocorrectius Projectes de gamificació

https://sites.google.com/view/groccat/inici https://twitter.com/groc__?lang=es



¿Què ha fet?

DIFUSIÓ
CANVIS A LES 

PAU

CREACIÓ DE 

MATERIALS I EINES

CANVIS ALS 

LLIBRES DE TEXT CANVIS AL 

CURRÍCULUM

Unificació / 

Actualització 

terminològica



Tipus d’exercicis

Recursos

BLOC 2. LA PRÀCTICA



Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)

1. Anàlisi amb parells mínims

Contrast de gramaticalitat. Explicitar l’oració agramatical o demanar que

s’identifiqui. Argumentar a què es deu el contrast.1.

(1) a. Tengo un problema muy grande.

b. Tengo un problema muy familiar.

(2) a. Se busca a camareros con experiencia.

b. Se buscan a camareros con experiencia.



1. Anàlisi amb parells mínims

Justificar la diferència interpretativa (de significat) entre les dues oracions.

L’argumentació ha de fer servir termes gramaticals rellevants.2.

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)

(3) a. Lucía veía a Juan tranquilo.

b. Lucía veía a Juan tranquila.

(4) a. Todo acabó, desgraciadamente.

b. Todo acabó desgraciadamente.



1. Anàlisi amb parells mínims

Dobles parells mínims3.
(5) a. Busco un libro que le guste

b. *Tengo un libro que le guste

(5’) a. Buscaré un libro que le guste

b. Tendré un libro que le guste

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)



1. Anàlisi amb parells mínims

Dobles parells mínims3.
(6) a. Paula renunció a sus propiedades.

b. Paula renunció a ellas.

c. *Paula las renunció.

(6’) a. Paula recibió a sus tías.

b. *Paula recibió a ellas.

c. Paula las recibió.

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)



1. Anàlisi amb parells mínims

“Falsos” parells mínims (adaptació pròpia)4.

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)

(7) a. Échale a la sopa arroz (*arroces).

b. Me gustan los arroces de este bar.

(8) a. María es una supermadre.

b. María es muy madre.



2. Anàlisi inversa

Escriure una seqüència gramatical d’un màxim de 20 paraules amb una

sèrie d’elements. Es pot treballar amb conceptes de sintaxi, de morfologia

o de lèxic. Glossari de termes gramaticals.

① Pasiva perifrástica

② Sujeto tácito

③ Coordinación

④ Sintagma preposicional

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)

9)
① Verbo auxiliar

② Determinante definido

③ Nombre no contable

④ Hiperónimo de "móvil"

10)



3. Anàlisi amb seqüències agramaticals

Justificar perquè la seqüència és agramatical. S’ha de detectar el problema

i justificar la agramaticalitat a partir de la formulació d’un principi de la

gramàtica, aplicable a d’altres casos. Es pot demanar que, un cop formulat

el principi, es corregeixi el problema.

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)

(11) *No sé porque dices eso.

(12) *Tengo un hambre excesivo.



4. Selecció entre dues anàlisis (oracions ambigües)

Triar una de les anàlisis i justificar-ho

Tipus d’exercicis (Bosque, 2015)

(13) a. Dejó las llaves en la mesa. (CRV)

b. Dejó las llaves en la mesa. (CCL)

(14) a. Juan está en el parque. (Atributo)

b. Juan está en el parque. (CCL)



Tipus d’exercicis

Recursos

BLOC 2. LA PRÀCTICA
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Recursos



Recursos



Recursos



Gestionada per GRoC

@paresminimos

#twitterparalinguistas

Recursos



https://geiec.iec.cat/https://www.rae.es/recursos/gramatica/nueva-gramatica

https://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/

articulos-tematicos

Recursos



Llistat de termes gramaticals (castellà):

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acc

es_i_admissio/pau/documents/materies/llengua_

castellana/glossari_castella.pdf

Recursos

Glossari de la Gramàtica essencial de la llengua 

catalana (català):

https://geiec.iec.cat/veure_glossari.asp



Moltes gràcies!


