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INSTRUCCIONS 
per als alumnes del curs de . 

Llengua Catalana per correspondència 

-,,-

Prenent com a text el CURS PRÀCTIC DE GRA

MÀTICA CATALANA (GRAU SUPERIOR), l'alumne es
tudiaJrà cadascun dels capítols del ll'ibre, i molt 
especialment els paràgrafs esment1ats com corres
ponents als exercicis que proposa cada lliçó del 
QÜESTIONARI. Un cop ben entesa i assimilada la 
matèria de cadascur. d'aquells paràgrafs, realitza
rà els exercicis de la Lliçó i, un cop redactats, els 
enviarà a l'Escola postal. 

Els exercicis han d'ésser enviats precisament 
segons l'agrupament per Iriçons que assenyala el 
QÜESTIONARI; per tant, l'alum,ne mai r.o enviarà 
d'un sol cop els corresponents a aues o més lliçons, 
ni tampoc sols una part dels compresos dins una 
lliçó. 
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En rebre' s a l'Escola els exercicis correspo
nents a una lliçó, aquests serar. examinats i, si 
cal, corregits. Serà concedida a cada lliçó una pun
tuació qualificadora, el màxim de la qual serà 
expressalt pel nombre 10. Serà considerada de 
nuI-la valor aprovatòria una puntuació inferior a 5. 

Si els exercicis enviats per un alumr.e sols con
tenen fal1'tes d'escassa importància, seran retornats 
a llur autor amb les degudes esmenes i la qualifi
cació aprovatòria corresponent. Si hi ha alguna 
falta important, hom la hi assenyalarà, i, si cal, 
hi acompanyarà indicacions per a esmenar-la. Els 
exercicis aleshores obtindran una puntuació provi
sional. L'alumne esmenarà els dits exercicis, des
prés de repassar les matèries correspor.ents del 
text, i els enviarà de bell nou, incloent a la tramesa 
TOTS els exercicis de la lliçó. 

Advertim que no serà tnaJi vàlida cap tramesa 
que no comprengui la totaJ1itat dels exercicis 
alssignats a una lliçó .Així, per bé que sols algur.s 
puguin ésser objecte d'esmer.es, cal tenir present 
que únicament als del grup sencer correspon 
d'heure quallificació. 

Si la puntuació corresponent a aquesta segona 
tramesa no fos jutjada suficien~, serà cor.siderada 
encara com a provisional, i els exercicis hauran 
d'ésser redactats novament. A la tercera vegada 
la puntuació serà considerada, en general, com a 
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defir.itiva. Si l'Escola considerava encara poc se
gurs els coneixement,s 'de l'alumne sobre la matè
ria, podria proposar-li la realització de nous exer
cicis del mateix caràcter que els realitz~ts imper-

• fectament. Quan la puntuació sigui considerada 
~om a definitiva, dor.arà lloc a una de les qualifica
cions següents: M o~t bé, corresponent a la puntua
ció de 9 alO; if3é, corresponent a una puntuació 
inferior a aquestes fins a 7,50; Mitjà, corresponént 
a una puntuació 'inferior al aquesta darrera i f.O 

inferior a 5. 
L'alumne, durant els seus estudis, pot trametre 

per escrit, valent-se dels butlletins a posm, la 
cQI1sulta dels dubtes que se li presentin per a la 
ir.teHigència del text o dels exercicis. La consulta 
li ~erà evacuada amb la major rapidesa possible. 

L'ordre dels exercicis a trame~re es regirà 
pel ,següent qüestionari que comprèn 45 lliçons, 

• 
caaascuna' de les quals, segons abans és consignat, 
haurà ci' ésser enviada separadament. No figuran.t 
al qüestionari tots els exercicis del text, cal que 
r alumne es fixi bé en els exercicis que li són de
manats per realitzar aijuel1s solament i no altres 
que hi poden ésser agrupats. Així, per exemple, si 
a la lliçó IS demanem, dels exercicis que comericen 
a la pàgina 146, els marcats amb les lletres a) i d), 
voldrà dir que sols aquests dos han d'ésser realit
zats, i no ho han d'ésser els assenyalats almb les 

• 
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lletres b) i e) del mateix grup. Quan no hi ha indi
cació de lletres dins uns exercicis, assenyalem que 
hi ha un exercici únic, i és aquest el que cal rea
litzar. Així quan dins la lliçó l diu (§ 6) pàg. 35, 
hom vol indicar que cal realitzar l'exercici únic • 
que porta la indicació del paràgra:f esmentat i que 
l'alumne trobarà a ra pàgir.a esmentada. 

Els nostres alumnes són pregats carament de 
tenir ben presents totes les inst.ruccions susdites, 
i obSleTvar les normes per a la redacció dels exer
Cicis, que són donades dirls el present opuscle 
així com damunt la coberta del Bloc A, que haureu 
rebut. No oblideu ~'advertiment que al11à us és fet 
d!utilitzar per a cada ~'amesa un sol full del dit 
Bloc, i tots els altres que necessiteu per a comple
tar un grup d'exercicis, del Bloc B, i d'aprofitar 
totes dues cares dels fuUs. 

Tota transgressió d'aqueixes normes perjudi
caria el bon funcionament de la nostra Escola i 
de retop ocasionaria a l'alumne una pertorbació 
a la marxa dels seus estudis. 



Qüestionari 

I 
(§ 3) pàg. 32 ¡a) b).-(§ 6) pàg. 35· o - I. 

2. (§§ 7, 10, II, 13, 14, 16, 17, 19) pàgina 
41 a) b) e) d) e) f) g). ... 

3· (§§ 23, 24) pàg. 44.-(§§ 23, 24, 25) pàgines 
45 a) b). 

, 
l;n 6 ( \. 

lo ' 4· (§§ 26, 27) pàg. 47 a) b).-(§§ 28, 29) pàgina 
48.-(§ 30) pàg. 49. 

I 5· (§§ 31, 32) pàg. 52 a) b).-(§§ 35, 36) pàgina 
54.-(§§ 37, 38) pàg. 55 a) b). , I \ • ¿>,:.a I g I 

q' 6. Exercicis de repàs, pàg. 56; sols les 25 pri-
meres clàusules. 

q' 7· (§§ 39 a 45, 47) ¡pàg. 62.-(§ 50) pàg. 64; 
sols ~Ies 20 primeres oracions. } .'\ ; ol.~ J 

8. (§§ SI, 52) pàg. 68 a) b) c).-{§§ 54 a 57) 
pàg. 75 a) b) e). r \. I • t..-¡. (;J 2,~ 4'., 

9· (§ 58) pàg. 77 a) b).-(§ 59) pàg. 79 a) b) e). 

t.(' 
10. (§§ 60, 61) pàg. 84 ¡a) b) c).-(§ 69) pàg. 98 

a) b) e) d) e) f) g). 

"1 lI. (§§ 71, 72) pàg. 102 la) b) c).-{§ 73) pàg. 103. -' I 
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t' .I2. (§§ 77 a 85) pàg. I lO a) b) d).-(§§ 87 a 92) 
pàg. 1I7 a) ~). 

13· (§§ 94 a IlO) pàg. 133.-(§ 112) pàgina • I 

.135 ib).-(§ 113) pàg. 137 b). 

I4· (§ 1I6) pàg. 141 a) b) e). 

Cfl.f IS· (§§ II 8, 1I9, 121, 122) pàg. 146 a) d).-(§§ 
124 a 130) pàg. ISO a) b). 

, I 
tt 16. (§§ 132 , 133) pàg. IS4.-(§§ 135, 138, 139, 

141) pàg. 159. 

17· (§ 146) pàg. 163 a) b).-(§ ISO) pàg. 167.-
(§§ 151, 152) pàg. 16g a) b). 

18. (§§ 154 a 156) pàg. 172.-Exercicis de repàs, 
pàgina 177 b) e). 

19· (§§ 170 a 177) pàg. 186 a) b) e) e) f). 
. {; 20 . (§§ 176, 178 a 180) pàg. 192 a) b).-<Exer- I 

cicis de repàs, pàg. 198. 

21. (§§ 183, 185, 186) pàg. 203 a) b) e). 

22. (§§ 187, 188) pàg. 208 a) b) e) d) ce) g).-
(§ 189) pàg. 214. 

23· (§ 191) pàg. 216.~(§ 192) p.àg. 21 7.-(§§ 195 
a 204) pàg. 226 a) sols les 12 primeres clàu-
sules, b) e) d) e) sols les 12 primeres clàu-
sules. 

24· (§ 208) pàg. 232.~§§ 222, 223) pàg. 241. 
(§ 224) pàg. 242. 
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25. (§§ 225 a 228) pàg. ·245 la) b) c):-(§ 229) 
pàgina 250.-(§ 230) pàg. 253. 

26. (§ 234) pàg. 257; sols les 20 primeres c1àu
ISules.-(§§ 235 a 237) pàg. 262.~) sol~ les 
15 primeres oracions, b) sols les 15 primeres 
oraClOns. 

27... (§§ 238 a 241) pàg. 271.-(§ 241) pàg. 273. 
-(§§ 243, 244) pàg. 278. 

28. Exercicis de repàs, pàg. 279 e) d) e). 

~9. (§§ 247 a 250) pàg. 287.-(§~ 252' a 256) pà
gina 293 a) b) sols les 15 primeres c1àu
sules.-(§§ 257 al 260) pàgir.a 297; s~ls 

les 20 primeres clàusules: " 

30. (§§ 276 a 283) pàg. 317 a) b).-(§§ 284 
a 288) pàg. ' 319 a) c).-(§ 289) pàg. 320 
u) b) e). 

31. (§ 290)' pàg. 321 ~).-(§ 291) pàg. 322 a) b) 
c).-(§ 292) pàg. 323 a) b).-(§ 293)·pà
gina 323 a) b). 

32. (§ 294) pàg. 324 a) b).-(§ 295) pàg. 325.
(§ 297) pàg. 326 a) b) e). 

33· (§ 299) pàg. 328.-(§ 300) pàg. 329.-(§ 301) 
pàgina 330 a) b).-(§ 302) pàg. 331 a) b). 

34· (§ 303) pàg. 332 a) b).-(§ 304) pàg. 333 a). 
-(§ 305) pàg. 333.-(§ 306) pàg. 334.-
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(§ 307) pàg. 335.-(§ 308} pàg. 335·
(§ 309) pàg. 336 a) b). 

35. (§§ 316 a 321 ) pàg. 346 b).-(§§ 322,323) pà
gina 350 a) b).-(§§ 324 a 329) pàg. 353 
a) b) e). 

36. (§§ 330 a 335) pàg. 358 a) b) e) d) f) g) 
h) iJ j).-(§§ 336 a 338) pàg. 363 a) b) e). 

37. (§§ 339 a 342) pàg. 367 a) b) c).-(§ 343) 
pàgina 368 b).~(§ 344) pàg. 370 a) b). 

38. (§§ 344 a 351) pàg. 373 a) e) e) g) h) i) 
j).-(§§ 352, 353) pàg. 379· 

39. (§§ 354 a 357) pàg. 382 a) b) d) f).-(§ 358) 
pàgina 385 a) b) sols les 25 primeres clàu
sules. 

40. (§ 359) pàg. 388.-(§§ 360 a 364) pàgina 
390.-(§§ 365, 366) pàg. 392 a) e) d).
(§§ 367, 368) pàg. 394 a) b).-(§ 369) pà
gina 394 a) b).-(§ 370) pàg. 396. 

41. (§§ 371, 372) pàg. 399 a) b) c).-(§§ 373) pà
gina 402 a) b) e). 

42. (§§ 376 a 382) pàg. 409 b) c).-(§§ 383 a 387) 
pàgina 412 a). 

43· (§§ 388 a 391) pàg. 415 a.) b).~(§§ 397 
a 400) pàg. 424 b).-(§§ 401 a 410) pàg. 430. 

44. (§§ ~ [corregiu 411 ], 412) pàg. 434 a) b). 
-Exercicis de repàs, 437 b) e). 
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45). Exercicis complementaris, pàg. 440 a) b) d) 
e) f) g) h) i) j) 1). 

Un cop aprovats tots els exercicis del CURS 

PRÀCTIC DE GRAMÀTICA CATALANA, l'alumne haurà 
de passar encara un ex:amen de presència 
davant el tribunal permanent nomenat per a aquest 
objecte pel Comitè de la Llengua. La mat~ria 
d'aquest examen serà Uf. repàs de les principals 
qüestions d'Ortografia i de Sintaxi estudiades. 
Aquest examen podrà efectuar-.se qualsevol dia, al 
matí, al mateix local de l'Escola d'ensenyament per 
correspondència, previ avís a voluntat de l'exami
nand. 

Solament la superació d'aquesta prova donarà 
dret a Fexpedició del certificat d'examen. 



15687- nrp. ..t.m. 
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