
Revisió de material didàctic – Ciències Socials - 1 primària – SM 

Pàgina 1 de 9 

 
 

 
 

Revisió de material didàctic 
 

Identificació del material: 

Llibre imprés “Ciències Socials - 1 primària” 
SM Arrels 
SM 

 
ISBN: 978-84-9182-394-0 
DL: M-963-2019 

Identificació d’assignatura, nivell i centre: 

Socials 1er Educació Primària “El Carmen” (Manises) 

Data de revisió: 

27/10/2019 

 

 

Taula 
1 Objectiu i àmbit de la revisió ................................................................................................. 2 

2 Criteris aplicats ...................................................................................................................... 3 

2.1 Gramàtica i vocabulari .................................................................................................. 3 

3 Resultats de la revisió ............................................................................................................ 4 

3.1 Gramàtica i vocabulari .................................................................................................. 4 

3.1.1 Nivell: 1 – Roig ....................................................................................................... 4 

3.1.2 Nivell: 2 – Taronja .................................................................................................. 5 

3.1.3 Nivell: 3 – Groc ...................................................................................................... 6 

3.1.4 Nivell: 4 – Gris........................................................................................................ 6 

3.1.5 Nivell: 5 – Blau ....................................................................................................... 7 

 

  



Revisió de material didàctic – Ciències Socials - 1 primària – SM 

Pàgina 2 de 9 

1 Objectiu i àmbit de la revisió 
L’objectiu del present document és fer una revisió del material didàctic referit, en busca de 

deficiències en les següents àrees: 

• Model de llengua adequat: ha de ser tan ajustat a la modalitat valenciana com siga 

possible dins de la normativa oficial vigent, d’obligat compliment en el sistema educatiu 

valencià. La finalitat és mantindre i recuperar les formes autòctones valencianes, que 

abans de les obres normatives oficials (2006-2014) estaven sent injustament 

bandejades, situació que per inèrcia no s’està resolent. 

• Rigor: el material ha de tindre informació veraç, i ajustada al marc legal. 

• Absència de biaix ideològic: el material ha de presentar informació objectiva; en les 

qüestions ideològiques, s’ha de presentar les distintes postures de forma equilibrada i 

recalcant que es tracta d’aspectes opinables. 

En el cas del material referit en este document, la revisió s’ha restringit al model de llengua usat 

sense entrar en les demés consideracions, que no apliquen en este cas. 

Per a la revisió s’ha pres com a referència els següents treballs normatius de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua: 

• Gramàtica Normativa Valenciana (GNV) (2006) 

https://www.avl.gva.es/documents/31987/65233/GNV (consulta 25/10/2019) 

• Gramàtica Valenciana Bàsica (GVB) (2016) 

 https://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/GVB.pdf/5f11842c-9b6c-4909-

8a91-cfc115aec30f (consulta 25/10/2019) 

• Diccionari Normatiu Valencià (DNV) (2014)  

https://www.avl.gva.es/lexicval/ (versió online) 

En cas de dubte, s’ha consultat a la mateixa Acadèmia a través del formulari de contacte de la 

seua pàgina web: http://www.avl.gva.es/contacte. 

També s’ha consultat, pel seu interés, el document “Informe sobre els Criteris lingüístics de la 

Generalitat Valenciana”, del 13 de setembre del 2016, en que s’esmenen els criteris elaborats 

per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, recordant la 

preferència de l’Acadèmia en relació a algunes formes genuïnes valencianes. 

Per últim, per a identificar de forma fonamentada les formes autòctones valencianes, s’ha 

consultat els següents diccionaris i gramàtica: 

• Diccionari català-valencià-balear (IEC) 

http://dcvb.iecat.net/ 

• Diccionari General de la Llengua Valenciana (RACV) 

https://diccionari.llenguavalenciana.com/general/ 

• Gramàtica de la Llengua Valenciana (RACV) 

https://www.llenguavalenciana.com/documents/gramatica2015 

  

https://www.avl.gva.es/documents/31987/65233/GNV
https://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/GVB.pdf/5f11842c-9b6c-4909-8a91-cfc115aec30f
https://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/GVB.pdf/5f11842c-9b6c-4909-8a91-cfc115aec30f
https://www.avl.gva.es/lexicval/
http://www.avl.gva.es/contacte
http://dcvb.iecat.net/
https://diccionari.llenguavalenciana.com/general/
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2 Criteris aplicats 
En este apartat s’enumeren el criteris aplicats en la revisió del material didàctic. 

2.1 Gramàtica i vocabulari 
Durant la revisió del material didàctic s’ha identificat casos que es poden considerar deficiències, 

prenent com a referència les obres normatives de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, o sobre 

les quals se poden fer algunes consideracions. Estos casos se classificaran segons els criteris 

mostrats en la següent taula: 

Nivell Descripció Accions propostes 

1 – Roig Expressions que no són les formes 
preferents en les obres normatives, i 
tampoc són les formes valencianes 
generals. 

És una deficiència molt greu. 
Se recomana no usar eixes formes en 
el material didàctic (bandegen el lèxic 
autòcton valencià), i a canvi 
substituir-les per formes preferents. 

2 – Taronja Expressions en les que, havent dos 
formes igualment preferents (doblet), 
s’ha usat la paraula que no és la forma 
valenciana general. 

És una deficiència greu. 
Se recomana no usar eixes formes en 
el material didàctic, i substituir-les 
per les alternatives igualment 
preferents que són les formes 
valencianes generals (i que en molts 
casos són les que usa la pròpia 
Acadèmia). 

3 – Groc Expressions que, tot i ser preferents, 
no són la forma valenciana general 
(sent esta última també normativa). 

Com a consideració, s’hauria de 
deixar clar als alumnes que la forma 
no preferent és normativa i pot usar-
se perfectament en contexts formals. 

4 – Gris Expressions que, tot i ser preferents, 
no són la forma valenciana general 
(sent esta última també normativa, 
encara que marcada en el diccionari 
com a “col·loquial”). 

Com a consideració, s’hauria de 
deixar clar als alumnes que la forma 
no preferent és normativa i pot usar-
se perfectament excepte en contexts 
molt formals. 

5 – Blau Expressions que són l’única opció 
normativa, tot i que no són la forma 
valenciana general. 

Com a consideració, s’hauria de 
deixar clar als alumnes que una 
llengua avança més ràpidament que 
la norma, i que en contexts no 
formals no s’hauria de perseguir les 
expressions valencianes generals 
vives. 

Taula 1. Criteris de classificació de gramàtica i vocabulari 

Es precís recalcar que hi ha dos casos de doblets que s’han classificat com a nivell “1 – Roig” 

degut a que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el seu “Informe sobre els Criteris lingüístics 

de la Generalitat Valenciana”, remarca que el model de llengua de la pròpia Acadèmia 

manifesta una preferència clara. Estos casos són: 

• Els demostratius, donant preferència als simples (este, esta, estos, estes) sobre els 

reforçats (aquest, aquesta, aquestos, aquestes). 

• L’increment incoatiu, donant preferència -ix- front a -eix-. 
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3 Resultats de la revisió 
A continuació es presenten els resultats de la revisió, agrupats per àmbit. 

3.1 Gramàtica i vocabulari 
Com a resum, s’ha trobat el següent número de deficiències i casos objecte de consideracions: 

Nivell Número 

1 – Roig 17 

2 – Taronja 26 

3 – Groc 32 

4 – Gris 16 

5 – Blau 62 
Taula 2. Resum "Gramàtica i vocabulari" 

Els següents apartats detallen les expressions trobades en cada categoria o nivell. 

3.1.1 Nivell: 1 – Roig 
En este nivell s’identifiquen expressions que no són les formes preferents en les obres 

normatives de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i tampoc són les formes valencianes 

generals. 

Considerem que usar estes expressions és una deficiència molt greu, que supon un bandeig 

injustificat de les formes valencianes generals, que estan ben vives, i una amenaça per a la 

supervivència del lèxic genuí valencià. 

Per tant, creem convenient no usar eixes formes en el material didàctic (discriminen el lèxic 

autòcton valencià), i a canvi substituir-les per les formes preferents que es proponen. 

Expressió identificada Proposta Ocurrències Pàgines 

Afavoreix Afavorix 1 128* 

Aquest(a/es) Este(a/es) 4 112*, 112*, ... , 122* 

Assemblar-se Semblar-se 
(“assemblar” no té 
ninguna accepció 
similar a “semblar” o 
“paréixer”) 

4 15, 28, 36, 52 

Cap (frase positiva) Algun 1 112* 

Contenir Contindre 1 112* 

Esmentades Mencionades 1 112* 

Gaudir Fruir 2 1, 53 

Introdueix Introduïx 1 1 

Mots Paraules 1 104 

Ordre Orde 2 52, 56 

Perjudici Perjuí 1 112* 

Redirigeix Redirigix 1 112* 

Servei(s) Servici(s) 6 5, 6, 26, ... , 112* 

Tempesta Tempestat 2 83, 90 

Temps (meteorològic) Oratge 1 83 

Tret de Llevat de 1 112* 

Vindre de gust Abellir 1 67 
Taula 3. Gramàtica i vocabulari, 1 - Roig 
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*En estos casos, l’expressió no es troba en el text destinat als alumnes. No obstant, trenca la 

coherència i fomenta una percepció formalitat o prestigi que no està justificada. 

3.1.2 Nivell: 2 – Taronja 
En este nivell s’identifiquen expressions en les que, havent dos formes igualment preferents 

(doblet) en les obres normatives de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, s’ha usat la paraula 

que no és la forma valenciana general. 

Considerem que usar estes expressions és una deficiència greu, que supon un bandeig 

injustificat de les formes valencianes generals, que estan ben vives, i una amenaça per a la 

supervivència del lèxic genuí valencià. 

Per tant, creem convenient no usar eixes formes en el material didàctic (discriminen el lèxic 

autòcton valencià), i a canvi substituir-les per les formes preferents que es proponen (que en 

molts casos són les que usa la pròpia Acadèmia). 

Expressió identificada Proposta Ocurrències Pàgines 

A (preposició de lloc, 
no davant de topònim) 

En 21 1, 10, 11, ... , 112 

A la nit Per la nit 1 54 

A la vesprada Per la vesprada 2 43, 54 

A prop Prop 1 43 

Al (preposició de lloc, 
no davant de topònim) 

En el 12 18, 24, 27, ... , 104 

Al matí Pel matí, per lo matí 1 54, 103 

Als (preposició de lloc, 
no davant de topònim) 

En els 3 25, 29, 37 

Aniversari(s) (natalici) Natalici(s) 4 48, 49, 64, 98 

Demanar (preguntar) Preguntar 1 9 

Em (pronom) Me (pronom) 3 35, 55, 107 

Emprar Usar 1 112* 

En (pronom) Ne (pronom) 3 39, 73, 109 

Ens Nos 32 2, 4, 5, ... , 100 

Es (pronom) Se (pronom) 9 29, 61, 62, ... , 107 

Et (pronom) Te (pronom) 2 3, 57 

Fer-ne un (+substantiu) Fer un (+substantiu) 2 15, 27 

Habitatges Vivendes 1 61 

Mar(s) (masculí) Mar(s) (femení) 3 81, 81, 87 

Mesures Mides 1 112* 

On (sense “a”) A on 29 5, 6, 8, ... , 109 

Saba Llacor 3 -2*, 1*, 128* 

Saber-ne Saber 1 23 

Ser (estar) Estar 1 8 

Sol (a soles) A soles 1 12 

Un (pronom) U 1 35 

Us Vos 1 37 
Taula 4. Gramàtica i vocabulari, 2 - Taronja 

*En estos casos, l’expressió no es troba en el text destinat als alumnes. No obstant, trenca la 

coherència i fomenta una percepció formalitat o prestigi que no està justificada. 
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3.1.3 Nivell: 3 – Groc 
En este nivell s’identifiquen expressions que, tot i ser preferents, no són la forma valenciana 

general, sent esta última també normativa. 

Considerem que usar estes expressions supon un bandeig de les formes valencianes generals, 

que estan ben vives, i una amenaça per a la supervivència del lèxic genuí valencià. 

Per tant, creem que s’hauria de deixar clar als alumnes que la forma no preferent també és 

normativa i pot usar-se perfectament en contexts formals. 

Expressió identificada Alternativa vàlida Ocurrències Pàgines 

A mesura que A mida que 1 100 

Abellir Apetir 1 106 

Agafar Agarrar 1 88 

Anomenar Nomenar 4 2, 2, 3, 9 

Aprendre Deprendre 14 2, 2, 3, ... , 128 

Arrel(s) Raïl 3 -2*, 1*, 112* 

Botiga(es) Tenda(es) 4 22, 25, 33, 36 

Cognoms Llinages 1 17 

Company(a/s/es) Companyó(ns/na/nes) 
(no normatiu, també 
“companyer”) 

20 1, 2, 9, ... , 106 

Disposar Dispondre 1 128* 

Endemà Sendemà 1 89 

Esborrar Borrar 1 1* 

Esport Deport 1 47 

Esquirol Farda 1 3 

Ésser(s) Ser(s) 5 61, 69, 79, 85, 108 

Exposar Expondre 1 70 

Graníssol Granís 1 80, 82, 83 

La resta El restant 1 103 

Llapis Llapissera 1 59 

Mentre Mentres 1 98, 108 

Muntanya Montanya 2 86, 87 

Naturalesa Naturalea 7 5, 32, 75, ... , 112* 

Nombre Número 1 46 

Oncle Tio 1 16 

Poliesportiu Polideportiu 1 25 

Proposar Propondre 1 19 

Proposats Proposts 1 19 

Pugueu Pugau 1 36 

Sovint A sovint 1 108 

Tardor Primavera d’hivern, 
autumme 

5 50, 51, 54, 55, 98 

Vaixell Barco 1 59 

Veure Vore 9 24, 41, 43, ... , 104 
Taula 5. Gramàtica i vocabulari, 3 - Groc 

*En estos casos, l’expressió no es troba en el text destinat als alumnes. No obstant, trenca la 

coherència i fomenta una percepció formalitat o prestigi que no està justificada. 
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3.1.4 Nivell: 4 – Gris 
En este nivell s’identifiquen expressions que, tot i ser preferents, no són la forma valenciana 

general, sent esta última també normativa (encara que marcada en el diccionari com a 

“col·loquial”). 

Considerem que usar estes expressions supon un bandeig de les formes valencianes generals, 

que estan ben vives, i una amenaça per a la supervivència del lèxic genuí valencià. 

Per tant, creem que s’hauria de deixar clar als alumnes que la forma no preferent és normativa 

i pot usar-se perfectament excepte en contexts molt formals. 

Expressió identificada Alternativa vàlida Ocurrències Pàgines 

A (davant de pronoms 
forts de 3a persona i 
demostratius) 

Ad (“ad ells”, “ad 
això”) 

1 102 

Aconseguir Conseguir 1 61 

Així Aixina 9 2, 5, 7, ... , 107 

Al (neutre) A lo 2 61, 68 

Allunyats Alluntats 1 29 

Avi(a/s/es) Iaio(a/s/es) 6 16, 16, 52, ... , 124 

Bonic Bonico 1 37 

Començar Escomençar 5 2, 2, 3, 48, 53 

Del (neutre) De lo 1 3 

Desbaratar Estropejar 1 71 

El (neutre) Lo 25 2, 3, 5, ... , 128 

Full Fulla 1 85 

Gener Giner 3 43, 73, 124 

Lluny Llunt 2 30, 59 

Pel (neutre) Per lo 1 62 

Sencera Sancera 1 95 
Taula 6. Gramàtica i vocabulari, 4 - Gris 

3.1.5 Nivell: 5 – Blau 
En este nivell s’identifiquen expressions que són l’única opció normativa, tot i que no són la 

forma valenciana general. 

Considerem que s’hauria de deixar clar als alumnes que una llengua avança més ràpidament que 

la norma, i que en contexts no formals no s’hauria de perseguir les expressions valencianes 

generals vives. 

Expressió identificada Consideracions 

A (davant de topònim) La GNV reconeix que en valencià general s’usa “a” davant de 
topònims, encara que obliga a usar “en”. 

A més Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “ademés”. 

Acolorir Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen les formes “colorir, 
colorejar”. 

Adonar-se El DGLV arreplega l’expressió “donar-se conte”. 

Adreça(ces) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “direcció”. 

Afores (masculí) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “afores” com 
femenina. 

Al voltant Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “al rededor”. 

Altre(a/es) La pronunciació “atre” [átɾe] és normativa. 
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Expressió identificada Consideracions 

Amb La GNV reconeix que en valencià general s’usa “en” per a l’antiga 
preposició “ab”, encara que obliga a usar el neologisme fabrià 
“amb”. 

Assenyalar Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “senyalar”. 

Autoavaluables El DGLV arreplega la forma “autoevaluables”. 

Cap (frase negativa) La Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV contempla que 
en frases negatives s’usa “cap de”, com en el valencià parlat general. 

Cap de setmana El DGLV arreplega la forma “fi de semana”. 

Codi Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “còdic”. 

Comptar (enumerar) Tant el DCVB com el DGLV coincidixen en que “comptar” (enumerar) 
i “contar” (relatar) tenen la mateixa pronunciació valenciana de 
“contar”, i que l’orografia catalana moderna separa les dos paraules 
emulant la francesa. 

Dades Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “senyes”. 

Desembre El DGLV arreplega la forma “decembre”. 

Diumenge(s) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “dumenge”. 

Eixugador Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “secador”. 

Empremtes El DGLV arreplega la forma “emprenta”. 

Encerclar El DGLV arreplega la forma “rodejar”. 

Encreuats Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “creuats”. 

Envoltar Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “rodejar”. 

Espectacle El DGLV arreplega la forma “espectàcul”. 

Estança(ces) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “estància”. 

Feien La flexió verbal de la RACV (consultada en el DGLV) arreplega també 
com a forma general “feen”. 

Fer una volta El DGLV arreplega les expressions “pegar/donar una volta”. 

Fer voltes Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “pegar voltes”. 

Garantir El DGLV arreplega la forma “garantisar”. 

Gimnàs Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “gimnasi”. 

Globus Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “globo”. 

Hi La Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV contempla que 
“hi” s’usa en certs casos concrets, com en el valencià parlat general, 
i no en tots els casos que prescriu la GNV. 

Hivernacle El DGLV arreplega la forma “hivernàcul”. 

Icones El DGLV arreplega la forma “icons”. 

Lingüístics El DGLV arreplega la forma “llingüístics”. 

Línia El DGLV arreplega la forma “llínia”. 

Mitjà Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “mig”. 

Mitjans Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “mitjos/mijos”. 

Mòbil Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “mòvil”. 

Ordinador És un neologisme del català modern, emulant al francés. 
El DGLV arreplega la forma “ordenador”, construïda directament a 
partir de “ordenar”. 

Penya-segat El DGLV arreplega la forma “tallat”. 

Perquè La Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV contempla 
l’expressió “per a qué”, com en el valencià parlat general. 

Plànol Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “pla”. 

Primera (matèria) El DGLV arreplega l’expressió “matèria prima”. 
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Expressió identificada Consideracions 

Projecte El DGLV arreplega la forma “proyecte” (equivalent a “proiecte” en 
l’ortografia fabriana). 

Reis (d’Orient) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “Reixos”. 

Restes Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “recialla”. 

Segell Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “sagell”. 

Segellar Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “sagellar”. 

Seguretat Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “seguritat”. 

Servisquen La GNV reconeix que la pronunciació sol ser “servixquen”, i que esta 
forma té certa tradició escrita. 

Subterrànies El DGLV arreplega la forma “subterrànees”. 

Suport Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “soport”. 

Tardar a La Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV contempla usar 
“en”, com en el valencià parlat general, front a l’estructura similar 
catalana que usa la preposició “a”. 

Terraqüi El DGLV arreplega la forma “terràqueu”. 

Tipus Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “tipo”. 

Vehicles El DGLV arreplega la forma “vehícul”. 

Veiem La flexió verbal de la RACV (consultada en el DGLV) arreplega també 
com a forma general “veem”. 

Visc La GNV reconeix que la pronunciació sol ser “vixc”, i que esta forma 
té certa tradició escrita. 

Viscut La GNV reconeix que la pronunciació sol ser “vixcut”, i que esta 
forma té certa tradició escrita. 

Vorera Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “vora”. 

(CD sense marcar per 
la preposició “a”) 

La Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV sí contempla que 
el complement directe vaja sempre precedit de la preposició “a”, 
com en el valencià parlat general. 

Taula 7. Gramàtica i vocabulari, 5 - Blau 

 


