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Informe de la comunicació a Catalunya. 2001-2002 Jan 28 2020 El informe de la comunicación en Cataluña 2001-2002' es un proyecto del Instituto de la Comunicación
(InCom) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tiene como objetivo principal ofrecer, de forma regular cada dos años, una descripción actualizada y un
análisis profundo y plural de los diversos campos que configuran el sector de la comunicación en el Principado.
Una columna de foc (Saga Els pilars de la Terra 3) Oct 26 2019 La saga d'Els pilars de la Terra i Un món sense fi, que ha captivat milions de lectors, continua ara
amb aquesta magnífica i apassionant novel·la de Ken Follett. Un dels millors thrillers de l'any 2017, segons Amazon, i un dels millors llibres publicats el 2017 per a
The Washington Post i Barnes & Noble. L'any 1558 els conflictes religiosos que sacsegen Kingsbridge s'han convertit en un obstacle insuperable per a l'amor entre en
Ned Willard i la Margery Fitzgerald. Quan Elisabet I arriba al tron d'Anglaterra, tot Europa se li gira en contra i la jove reina decideix crear el primer servei
secret amb la missió que l'adverteixi de qualsevol intriga o invasió. Al llarg de mig segle turbulent, en Ned lluitarà per estar amb la Margery mentre lidera el reduït
i entregat grup de valerosos agents secrets, que s'acabaran convertint en el fonament del poder de la reina... i en la matèria d'un captivador thriller històric
d'espionatge. En Una columna de foc, Ken Follett torna a demostrar que és el gran mestre de la narrativa d'acció i suspens i ens transporta, aquest cop, al segle XVI
amb una magnífica història d'amor que té com a rerefons l'amenaça de les guerres de religió. Ressenyes: «L'he llegit en un cap de setmana llarg, m'ho he passat superbé
i envejo, com el primer dia, la capacitat que té Follett per entretenir. Les seves trames sempre funcionen i et manté enganxat a cada pàgina.» Juan Gómez Jurado, ABC
«Una columna de foc, en un breu resum, agafa la melodia de Guerra i pau i la transporta a les guerres de religió del segle XVI. A vegades s'acosta a la novel·la
d'espies i d'altres es converteix en una novel·la romàntica. I tot això en 935 pàgines.» El Mundo «Ken Follett arrasa amb cada llibre.Ho farà de nou amb Columna de
foc, una novel·la de gairebé mil pàgines que continua amb la saga que va començar Els pilars de la Terra, el llibre més llegit a Espanya.» La Verdad «Amor, violència,
passió i una dosi justa de sexe -marca de la casa- fan d'aquesta proposta un passatemps perfecte per a les tardes-nits de tardor. Una columna de foc és l'enèsima
confirmació que l'univers Follett sembla que no té límits.» El Correo Web «Els fans d'Els pilars de la Terra ara tornen a gaudir amb el que ja és una de les sagues més
exitoses dels últims anys arreu del món. Acaba de sortir al mercat, però Una columna de foc ja és un dels llibres més venuts a Espanya.» La Voz de Galicia «Follett és
sinònim de literatura en estat d'ebullició, narració impecable i personatges que, definits amb les pinzellades justes, creen la sensació de viure en una època
històrica evocada amb mestratge i senzillesa. És la virtut d'aquest escriptor: crear mons suggeridors i personatges vívids, i fer-ho amb la naturalitat i la precisió
dels grans escriptors de la literatura popular.» La Razón
La increïble història de... El gegant al·lucinant Jul 24 2019 Aquesta és la increïble història d'una colossal amistat... entre una nena de 10 anys i un mamut de
10.000 anys! Humor i aventures de la mà de l'autor número 1 a Anglaterra. L'Elsie ha escoltat pels carrers de la seva ciutat una història misteriosa sobre un monstre
de gel. Hi ha qui diu que té deu mil anys, que és terrorífic, enorme i que està... congelat! No s'ho pot creure. Com ha pogut sobreviure tants anys? Està decidida a
veure-ho amb els seus propis ulls. El que no sap és que la seva vida canviarà radicalment quan es trobi cara a cara amb la criatura. Preparat per viatjar des del
Londres victorià fins les profunditats més remotes del pol Nord.
Estratègies per a millorar la llengua escrita Dec 29 2019 En la societat d'avui dia, l’escriptura és una eina crucial de comunicació i d’accés al coneixement,
fonamental per a l’evolució del pensament. Per això és imprescindible que els alumnes aprenguin a escriure amb coherència, cohesió i adequació. Adreçat als
professionals de l’àmbit educatiu i psicoeducatiu, aquest llibre té com a objectiu potenciar la reflexió sobre els aspectes relacionats amb l’apropiació de
l’escriptura i proporcionar instruments per al procés d’ensenyament i aprenentatge. Partint de diferents marcs teòrics, es proposen activitats i situacions que
afavoreixen l’adquisició del principi alfabètic i dels elements implicats en la composició del text. Es planteja una aproximació a l’escriptura des dels processos
cognitius i metacognitius de planificació, textualització i revisió. Aquesta obra és fruit d’una llarga experiència de pràctica docent, tant amb alumnes que accedeixen
sense dificultats a l’aprenentatge de l’escriptura, com amb alumnes que presenten alguna necessitat educativa especial i requereixen més suport i unes estratègies
específiques.
Johan Boccaci Sep 25 2019
Orígenes de la dominación española en América Aug 17 2021 Pt. 1 (pp. v-cclvii), "Los amigos y protectores aragoneses de Cristóbal Colón", describes the Jewish
communities of Zaragoza and Calatayud in Aragón up to the expulsion of 1492. Examines the problems of the Conversos after 1391 and discrimination against them by the
Inquisition and through the "limpieza de sangre" statutes enacted in the "Libro verde de Aragón", a register of converted Jews. Discusses the life and status of
prominent Conversos who held high office at the royal court and who sponsored Columbus's voyages to America (e.g. Luis de Santángel, Gabriel Sánchez, Alfonso de la
Caballería). States that many Spanish American colonists from Aragón were in fact Conversos. Pp. 253-487 contain documents in Spanish and Latin.
Memòries d'un amic imaginari Mar 12 2021 Benvolgut lector: La novel·la que tens a les mans és molt especia, com en Max. La novel·la que tens a les mans és única, com
en Max. La novel·la que tens a les mans és valenta, com en Max. En Max només té vuit anys i no és un nen com els altres. Ell viu en el seu interior i com menys el
molestin, millor. No li agraden els canvis, ni les sorpreses, ni els sorolls, ni que el toquin ni que el facin parlar per parlar. Si algú li preguntés quan és més
feliç, segur que diria que jugant amb els legos i planificant batalles entre exèrcits enemics. En Max no té amics perquè ningú no l'entén i tothom vol que sigui d'una
altra manera, fins i tot els seus professors i els seus pares. Només em té a mi, que sóc el seu amic des de fa cinc anys. Ara sé que en Max corre perill i només jo el
puc ajudar. El problema és que en Max és l'únic que em pot sentir i l'únic que em pot veure. Pateixo per ell, però també per mi. Els pares d'en Max diuen que sóc un
«amic imaginari». Espero que a aquestes altures tinguis ben clar que això no és veritat, jo no sóc imaginari. Ressenyes: «Dicks agafa alguns elements d'El curiós
incident del gos a mitjanit, els barreja amb uns altres de No em deixis mai i transforma una història entendridora en una aventura per mossegar-se les ungles.»
Psychologies «Un conte entranyable sobre l'amor, la lleialtat i un nen amb una imaginació extraordinària.» Glamour «Un thriller psicològic molt intens sobre l'amor, la
mort i l'amistat.» Daily News «Una història fascinant i colpidora.» Cosmopolitan
Enseñar literatura en secundaria Jan 10 2021 El libro reúne la experiencia de profesores universitarios y de secundaria que desde hace años han investigado y
experimentado sobre el tema en nuestro país e incorpora otras voces que, desde áreas o países próximos, nos pueden ayudar a la reflexión. Organizado en tres apartados:
el canon, los temas y el entorno cultural, el libro presenta reflexiones y propuestas centradas en la participación, el descubrimiento y el diálogo, a partir de un
protagonismo más grande del estudiante-lector, de la obertura a todos los cánones, de la construcción colectiva del conocimiento cultural y del sentido del texto, y de
una presencia equilibrada entre lectura y escritura. En definitiva, esta obra quiere poner un granito de arena en la elaboración de materiales prácticos de didáctica
de la literatura que integren el eje autor-obra-lector y contribuyan así a la formación de unos lectores activos, motivados, creativos, reflexivos, cultos y libres.
Ready Player One Nov 27 2019 Som a l'any 2044 i, com la resta de la humanitat, en Wade Watts prefereix mil cops el videojoc d'OASIS al món real, cada cop més tèrbol.
D'aquest videojoc es diu que amaga les diabòliques peces d'un trencaclosques que condueix a una fortuna incalculable. Les claus de l'enigma es basen en la cultura de
fi nals del segle XX i, durant anys, milions d'humans han intentat desxifrar-lo sense èxit. Fins que en Wade aconsegueix resoldre el primer trencaclosques del premi i,
a partir d'aquest moment, ha de competir contra milers de jugadors per aconseguir el trofeu. L'única manera de sobreviure és guanyar, però per fer-ho haurà d'abandonar
la seva existència virtual i enfrontar-se a la vida i l'amor a la vida real, un món del qual sempre ha intentat escapar.
Bibliotheca hispanica Mar 31 2020
Història (vol. IV) May 02 2020
La casa dels secrets Jan 22 2022 "Fins fa poc, Cordelia, Brendan i Eleanor Walker tenien una vida de somni: un pare i una mare meravellosos, una gran casa a San
Francisco, i les últimes novetats en tecnologia intel?ligent. Però tot va canviar quan el seu pare, un cirurgià prestigiós, va perdre lafeina com a resultat d?una
transgressió violenta que no té explicació. Ara la família s?ha de traslladar a la Casa Kristoff, un lloc misteriós construït fa gairebé un segle per Denver Kristoff,
un escriptor de fantasia pertorbat, amant de l?ocultisme. De sobte, els germans, i la casa, es veuen catapultats al cor d?un món estrany i perillós nascut de la
imaginació de Kristoff mateix, amb la missió de rescatar un llibre obscur de poders inusitats, descobrir la història secreta de la família Walker i salvar els seus
pares...i potser fins i tot el món." Opinió: «Una aventura plena d'acció, amb constants sorpresas, sobre el poder dels llibres.» J. K. Rowling
Harry Potter i la cambra secreta Feb 20 2022
Harry Potter i la cambra secreta (edició il·lustrada) Jul 28 2022
Aurora y el misterio de la cámara secreta May 26 2022 Aurora por fin va a la escuela y tiene muchas ganas de hacer amigos, pero no a todo el mundo le gusta que sea
diferente. Esto es lo que la hace una gran detective, y le es muy útil cuando le llega su primer caso. La policía ya tiene un culpable, aunque Aurora cree que es
inocente. ¿Podrá demostrarlo antes de que sea demasiado tarde? Aurora y el misterio de la cámara secreta es el segundo título de Las fabulosas aventuras de Aurora,
aunque se tratan de títulos autoconclusivos. La saga Aurora es la primera incursión en la literatura para niños y jóvenes del aclamado escritor Douglas Kennedy y una
obra ilustrada por el popular dibujante y guionista de cómic Joann Sfar. En Aurora y el misterio de la cámara secreta la protagonista vivirá muchas más aventuras
gracias a que tendrá que resolver su primer caso junto al inspector Jouvet.
Harry Potter Apr 24 2022
La flauta màgica Sep 17 2021
La casta de banya trencada Aug 24 2019
Bibliografía de la lengua valenciana May 14 2021
Translating Fictional Dialogue for Children and Young People Jun 26 2022 Literary and multimodal texts for children and young people play an important role in their
acquisition of language and literacy, and they are a flourishing part of publishing and translating activities today. This book brings together twenty-one papers on
the particular aspect of the translation of feigned orality. As the link between the literary and the multimodal text, fictional dialogue is the appropriate place for
evoking orality, lending authenticity and credibility to the narrated plot and giving a voice to fictitious characters. This is illustrated with examples from
narrative and dramatic texts as well as films, cartoons and television series, in their respective modes of mediation: translating, interpreting, dubbing and
subtitling. The findings are of interest from the scholarly point of view of contrastive linguistics, for the professional practice of translating, interpreting,
dubbing and subtitling and in the educational context.
Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principada de Cataluña Aug 05 2020 Vol. I- Cortes privativas de antiguo principado de Cataluña.
Origines de la dominación española en América Jul 16 2021
L'Aurora i el misteri de la cambra secreta Oct 31 2022 L'Aurora per fi va a l'escola i té moltes ganes de fer-hi amics. No a tothom li agrada que sigui diferent, però
això és el que la fa una gran detectiu, i li és molt útil quan ha d'investigar el primer cas. La policia ja té una culpable, encara que l'Aurora creu que és innocent.

Serà capaç de demostrar-ho abans que sigui massa tard? L' Aurora i el misteri de la cambra secreta és el segon títol de Les fabuloses aventures de l'Aurora, tot i que
es tracten de títols autoconclusius. La saga d'Aurora és la primera incursió en la literatura per a infants i joves de l'aclamat escriptor Douglas Kennedy, una
novel·la il·lustrada pel popular dibuixant i guionista de còmic Joann Sfar. A L' Aurora i el misteri de la cambra secreta la protagonista viurà moltes més aventures
gràcies a haver de resoldre el seu primer cas al costat de l'inspector Jouvet.
Harry Potter y la cámara secreta Jun 14 2021 Tras derrotar una vez más a lord Voldemort, su siniestro enemigo en Harry Potter y la piedra filosofal, Harry espera
impaciente en casa de sus insoportables tíos el inicio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, la espera dura poco, pues un elfo
aparece en su habitación y le advierte que una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Así pues, Harry no se lo piensa dos veces y, acompañado de Ron, su mejor
amigo, se dirige a Hogwarts en un coche volador. Pero ¿puede un aprendiz de mago defender la escuela de los malvados que pretenden destruirla? Sin saber que alguien ha
abierto la Cámara de los Secretos, dejando escapar una serie de monstruos peligrosos, Harry y sus amigos Ron y Hermione tendrán que enfrentarse con arañas gigantes,
serpientes encantadas, fantasmas enfurecidos y, sobre todo, con la mismísima reencarnación de su más temible adversario.
La filla del rellotger Feb 29 2020 Torna una de les grans autores contemporànies. El meu nom real? Ningú el recorda. Els successos d'aquell estiu? Ningú més els sap.
L'estiu del 1862 un grup de joves artistes, guiats per l'apassionat i brillant Edward Radcliffe, viatja a Birchwood Manor, una mansió a Berkshire. Tenen un pla: viure
uns mesos reclosos i deixar-se emportar per la inspiració i la creativitat. No obstant això, quan l'estiu arriba a la fi, una dona ha mort d'un tret i una altra ha
desaparegut, s'ha perdut una joia de valor incalculable i la vida de l'Edward Radcliffe s'ha enfonsat. Uns cent cinquanta anys més tard, l'Elodie Winslow, una jove
arxivera de Londres, descobreix una cartera de cuir que conté dos objectes sense cap relació aparent: una fotografia en sèpia d'una dona de gran bellesa, habillada amb
un vestit victorià, i el quadern d'esbossos d'un artista, en el qual hi ha un dibuix d'una casa de dues teulades a la vora d'un riu. Per què aquest esbós de Birchwood
Manor li resulta tan familiar, a l'Elodie? I qui és aquesta dona tan bella que apareix a la fotografia? Li revelarà els seus secrets? Narrada per diverses veus al
llarg del temps, La filla del rellotger és la història d'un assassinat, un misteri i un robatori, i també una reflexió sobre l'art, la veritat i la bellesa, l'amor i
la pèrdua. Per les seves pàgines corre, com l'aigua d'un riu, la veu d'una dona lliure dels lligams del temps, el nom de la qual ha caigut en l'oblit: Birdie Bell, la
filla del rellotger, l'única persona que va veure el que va passar. La crítica ha dit de Kate Morton... «Memòries, intriga i secrets de família entreteixits en un
absorbent laberint de trames complementàries, que ens arrosseguen a una lectura plena de força, tendresa i emoció. Amb un estil ágilevocador Kate Morton ens commou amb
una magnífica història, difícil d'oblidar.» María Dueñas «Morton atrau per la manera d'entreteixir escenes en les seves novel·les fins a construir un tapís
preciosista, intimista, farcit de clarobscurs i misteris subtils, en el qual et submergeixes sense resistència possible.» El País «N'hi ha que saben construir el
passat com el seu tresor més gran, com un pou sense fons de riquesa en forma de relats, de secrets, d'aventures, històries d'amor, adversitats, crims i passions, de
vivències que marquen a foc els seus protagonistes i sobreviuen indelebles tant al pas de les fulles del calendari com al relleu generacional (...) I Kate Morton és,
en aquesta cursa a través del temps, una de les més destacades... i millors... sprinters.» El Mundo «Sens dubte, aquesta australiana és l'escriptora del moment.» El
Cultural «Història, misteri i memòria (...) segueix fidel a la seva fórmula: una novel·la en la qual passat i present, tots dos amb accent anglès, es barregen amb el
misteri per atrapar el lector sense remei.» ABC
Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc Oct 19 2021 Recull de les actes del col·loqui dedicat, el 1994, al «Tirant lo Blanc», a la Universitat d’Ais de
Provença, amb la intervenció dels més grans especialistes sobre la matèria.
La Orfeneta de Menargues, ó, Catalunya agonisant Nov 07 2020
Harry Potter i la cambra secreta Aug 29 2022
siglo xv [i. e. descriptions and notes of printed editions to date (1918) of works in the Valencian dialect composed before the end of the 15th century] 319 entries.
Tomo II, siglo XVI; entries 320-1148 Feb 08 2021
De llengua i societat. De la reforma fabriana a la reforma normativa de l'IEC Nov 19 2021 De llengua i societat. De la proposta fabriana a la reforma normativa de
l’IEC aplega les contribucions fetes en el V Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». El Departament de Filologia Catalana i l’Equip de Recerca en
Llengua, Estructura i Ús de la Universitat Rovira i Virgili van organitzar aquesta trobada acadèmica, que es va celebrar els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2018 a
Tarragona. Seguint la línia dels darrers col·loquis, el conjunt d’aportacions abraça des de l’estudi de l’obra de Pompeu Fabra i el seu entorn sociohistòric fins a la
compleció normativa que ha portat a terme recentment la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Més enllà del debat tècnic sobre diferents aspectes de la
codificació catalana, en l’obra també es poden trobar aportacions fetes amb mirada sociolingüística. I, encara, reflexions sobre els aspectes glotopolítics de les
codificacions de les llengües i l’anàlisi dels grans eixos dels processos d’estandardització de llengües com el romanès i el portuguès.
Actes de l'Onzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Jun 22 2019
Convivència in Catalonia Mar 24 2022
Harry Potter i la cambra secreta Sep 29 2022
Harry Potter i la cambra secreta Dec 21 2021
Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña Sep 05 2020
La casa de les heures Apr 12 2021 La casa de les heures és una novel·la coral, malgrat tenir dos protagonistes ben definits. La trama es desenvolupa un estiu de l’any
1929, en un hotelet d’un poble de muntanya imaginari, al voltant d’un enigmàtic navegant retirat que guarda una misteriosa caixa marinera en una cambra segellada a
pany i forrellat. El desig per desvetllar el misteri posa al descobert altres nous secrets. És una narració acolorida, en un ambient romàntic, amable i fantàstic, que
despulla l’ànima dels personatges amb seriositat i realisme i que manté el to d’intriga fins al final. Joan Comellas va néixer el 6 d’agost de 1945 a Orís (Osona),
però sempre ha viscut a Mataró (el Maresme). És casat, té quatre fills i treballa en una empresa informàtica. Lector contumaç i empedreït, va deixar l’escola quan
encara no havia complert els dotze anys i es considera autodidacte. Està molt interessat per la història i col·labora amb un arxiu històric. Escriure, però, és la seva
gran passió. Ha publicat treballs sobre història i, a partir del 2003, en què començà a produir ficció, diversos contes. La narrativa curta li ha valgut guardons en
nou certàmens literaris. La casa de les heures, guanyadora del Premi Valldaura de Novel·la «Memorial Pere Calders» 2009, és la seva primera novel·la publicada.
La Orfaneta de Menargues, ó, Catalunya agonisant Oct 07 2020
Nueva biblioteca de autores españoles Dec 09 2020
Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña Jul 04 2020
Archivio glottologico italiano Jun 02 2020
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