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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/
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http://dcvb.iecat.net/
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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 26 

2 – Taronja 31 

3 – Groc 24 

4 – Gris 10 

5 – Blau 57 
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 1 121* 

Aquest(a/es) Este(a/es) 3 112*, 112*, 112* 

Assecar Secar 1 105 

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

1 36 

Contenir Contindre 1 112* 

De quatre grapes A (la) gatameu 1 17 

Diversos Varis 1 55 

Enfonsar-se Afonar-se 1 33 

Esmentades Mencionades 1 112* 

Ets Eres 1 7 

Gaudir Fruir 1 1 

Introdueix Introduïx 1 1 

Mots Paraules 1 73 

Ocells Aus 1 52 

Perjudici Perjuí 1 112* 

Per tot arreu Pertot 3 4, 78, 80 

Quadre Quadro 1 52 

Redirigeix Redirigix 1 112* 

Rotllo Roll 2 91, 93 
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Expressió identificada Proposta Ocurrències Pàgines 

Serveis Servicis 1 112* 

Solament (només) Només 1 65 

Sols (només) Només 1 65 

Torns Tandes 1 75 

Tovalló Torcaboques 1 83 

Tret de Llevat de 1 112* 

Vacances Vacacions 1 101 
Taula 3. Gramàtica i vocabulari, 1 - Roig 

*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 17 1, 17, 21, ... , 112* 

Al (preposició de lloc, 
no davant de topònim) 

En el 3 8, 56, 65 

Als (preposició de lloc, 
no davant de topònim) 

En els 2 56, 91 

Asseure’s Assentar-se 2 17, 39 

Bla Moll 3 48, 49, 110 

Cada un Cada u, cadascú 1 107 

Caldre (positiu) Ser necessari, ser 
precís 

6 90, 97, 99, ... , 112 

Cotó (cotó-en-pèl) Cotó-en-pèl 3 71, 82, 111 

Desenvolupament Desenrotllament 1 4 

Desenvolupar Desenrotllar 1 3 

Eixugar Secar 2 28, 85 

Em (pronom) Me (pronom) 12 5, 6, 7, ... , 83 

Emprar Usar 1 112* 

En (pronom) Ne (pronom) 2 78, 108 

Ens Nos 33 2, 5, 6, ... , 108 

Envoltar Rodejar 2 5, 79 

Envoltats Rodejats 1 108 

Es (pronom) Se (pronom) 12 5, 35, 52, ... , 104 

Esbrinar Desburgar 1 108 

Et (pronom) Te (pronom) 7 2, 3, 28, ... , 95 
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Expressió identificada Proposta Ocurrències Pàgines 

Fàstic Oix 1 13 

Llum (masculí) Llum (femení) 1 86 

Mullada Banyada 1 85 

On (sense “a”) A on 19 5, 8, 20, ... , 94 

Paréixer-se (persones) Semblar-se 1 36 

Saba Llacor 4 -2*, 1*, 112*, 121* 

Saltar Botar 1 58 

Sol (a soles) A soles 1 15 

Usar (habitualment) Gastar 1 100 

Veiem Veem 2 47, 107 

Vull Vullc 1 65, 97 
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. 

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 

Agafar Agarrar 3 20, 55, 105 

Anomenar Nomenar 5 2, 2, 3, 36, 81 

Aprendre Deprendre 12 2, 3, 19, ... , 121* 

Arrel(s) Raïl 5 -2*, 1*, 60, ... , 112* 

Batecs Glatits 1 26 

Camell Gamell 1 67 

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

17 1, 2, 13, ... , 107 

Disposar Dispondre 1 121* 

Esborrar Borrar 1 1 

Esport Deport 2 20, 31 

Esquirol Farda 1 3 

Ésser(s) Ser(s) 17 4, 5, 6, ... , 76 

Estómac Estómec 4 26, 27, 34, 37 

La resta El restant 1 75 

Naturalesa Naturalea 5 -2*, 1*, 4, 69, 112* 

Nombres Números 6 31, 34, 51, ... , 109 

Oïda (sentit) Oït 3 45, 50, 76 

Òrgan(s) Orgue(ns) 7 26, 27, 36, ... , 55 

Os(ssos) (animal) Orso(s) 3 70, 71, 71 

Proposar Propondre 1 2 

Surar Flotar 1 33 

Tristesa Tristea 1 13 
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Expressió identificada Alternativa vàlida Ocurrències Pàgines 

Vegada(es) Volta(es) 4 30, 32, 53, 90 

Veure Vore 5 7, 53, 65, 76, 94 
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. 

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 

Així Aixina 6 2, 4, 6, ... , 36 

Començar Escomençar 2 2, 3 

Començament Escomençament 1 2 

Del (neutre) De lo 2 3, 35 

El (neutre) Lo 18 2, 3, 5, ... , 121* 

Grandària(es) Tamany(s) 2 47, 85 

Lluny Llunt 2 47, 97 

Origen Orige 1 82 

Paraigua Paraigües 1 53 

Potes Pates 3 62, 63, 76 
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 més Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “ademés”. 

Adreça(ces) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen l’expressió “direcció”. 

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

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”. 

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

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

Autoavaluables El DGLV arreplega la forma “autoevaluables”. 

Càmera (fotos) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “càmara”. 
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Expressió identificada Consideracions 

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. 

Careta Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma 
“carasseta/caraceta”. 

Cercle El DGLV arreplega la forma “círcul”. 

Cigne Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “cisne”. 

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. 

Crani Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “cràneum/cràneu”. 

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

Davall El DGLV arreplega la forma “baix”. 

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

Encerclar El DGLV arreplega la forma “rodejar”. 

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

Encuny El DGLV arreplega la forma “troquell”. 

Espantar Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “assustar”. 

Garantir El DGLV arreplega la forma “garantisar”. 

Gènere(s) Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “gènero”. 

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

Gluti El DGLV arreplega la forma “glúteu”. 

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. 

Honestedat Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “honestitat”. 

Icones El DGLV arreplega la forma “icons”. 

Infermer Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “enfermer”, per al 
valencià, balear i català oriental. 

Limitada El DGLV arreplega la forma “llimitada”. 

Lingüístics El DGLV arreplega la forma “llingüístics”. 

Línia El DGLV arreplega la forma “llínia”. 

Llevataps Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “destapabotelles”, 
per al valencià. 

Mesures Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “mides”. 

Missatge Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “mensage”. 

Muntar Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “montar”. 

Muntó Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “montó”. 

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

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

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

Petroli El DGLV arreplega la forma “petròleu”. 

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



Revisió de material didàctic – Ciències de la Naturalesa - 1 primària – SM 

Pàgina 9 de 9 

Expressió identificada Consideracions 

Rectangle El DGLV arreplega la forma “rectàngul”. 

Relaxar Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “relaixar”. 

Retolador Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “rotulador”. 

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

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

Taps Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “tapó/ns”, per al 
valencià. 

Tija Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen les formes “tronc, brot”. 

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

Triangle Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “triàngul”. 

Truita (ous) El DGLV arreplega la forma “tortilla”. El DCVB també, però com a 
“castellanisme inadmissible”. 

Tub(s) El DGLV arreplega la forma “tubo/s”. 

Turmell Tant el DCVB com el DGLV arrepleguen la forma “tormell”. 

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

(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 

 


