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Arxiu de Teatre
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. Al navegar,
acceptes l'ús que fem de les 'cookies'.

Comprensió i anàlisi de textos – LITERARURA MEDIEVAL
3.6. Llegeix el fragment de la cançó “ El comte Arnau” ( pàgina 163) i , desprès, contesta aquestes
preguntes: a)Per què es diu que aquesta cançó te un ...

El blog de Gabriel Bibiloni
Aquests dies té una àmplia circulació entre nosaltres el mot convocatòria. El Govern del Principat
ha promulgat un decret de «convocatòria» del referèndum del ...

L´HERENCIA AMAGADA DEL CARLISME
Arnau de Trevillac Qui no sap ara qui van ser els carlins? Tothom sap o es pensa saber, que van
ser una trepa de malànimes que es cobrien amb una boina vermella i ...

El blog d'Edicions de 1984
Inspirada en l’ambient dels barris populars xilens on va viure l’autor, El Rusio i el Pelao és una
nouvelle del tot original en les nostres lletres.

Guillem de Berguedà
Guillem de Berguedà (1138 - 1196 aproximadament) és el trobador català del qual ens han arribat
més textos. A part de la informació que ens ofereix la vida de ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

El curiós incident…
El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon, és una novel·la singular en molts aspectes,
però sobretot perquè la veu narrativa construeix un univers ...

agusti2010.files.wordpress.com
Hoja3 Hoja2 Hoja1 BIBLIOTECA IES SANT AGUSTÍ D'ES VEDRÀ. Curs 2010/2011. Actualitzada
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Història de Catalunya
Malgrat els esforços fets en els darrers vint anys, el coneixement de la Prehistòria a Catalunya
resulten encara superficials i incomplets. Fins fa pocs anys es ...
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