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La pàtria
Bonaventura Carles Aribau Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau, o serres desiguals, que allí,
en la pàtria mia, dels núvols e del cel de lluny vos distingia ...

La llengua és la meua pàtria
Quines en seran les conseqüències per Catalunya Nord i la resta dels Països Catalans? Hem
demanat a nord-catalans que nos ho resumeixin en 30 segons. En Francesc ...

T.7
http://es.scribd.com/doc/48447540/T-7-Vicent-Estelles T.7 - Explica les aportacions de Vicent
Andrés Estellés al gènere poètic. La poesia de Vicent Andrés ...

Plataforma per la Llengua Canet de Mar
El dissabte 24 de març, el Club de Scrabble en Català Canet de Mar i la secció local de Plataforma
per la Llengua, amb la col·laboració de la Federació ...

Història de la llengua catalana
A grans trets, es poden distingir tres grans períodes en la història de la llengua catalana: Des del
naixement fins a l'edat mitjana. Aquest període comprèn l ...

HISTORIA DELS PAISOS DE LLENGUA CATALANA
Posts about HISTORIA DELS PAISOS DE LLENGUA CATALANA written by Administrador

Epispoemes – Anàlisi dels poemes de l'antologia de la ...
Anàlisi dels poemes de l'antologia de la poesia catalana feta pels alumnes del col·legi episcopal de
Lleida.

Llengua Valenciana sigle XVI
Entradas sobre Llengua Valenciana sigle XVI escritas por lenguavalenciana

La llengua de la 'Loçana Andaluza'
Fa uns anys vaig començar un estudi sobre els trets lingüístics de l’obra Retrato de la Loçana
andaluza, més coneguda, abreujadament, com La Loçana andaluza.

4t ESO – Pàgina 3 – Aprendre llengua i literatura
Per treballar el text argumentatiu, res millor que llegir i comentar un article d’opinió, un dels textos
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periodístics de tipologia argumentativa.
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