CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES (CAL) DEL CENTRE
PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CPFPA ) “SANT CARLES”
D’ONTINYENT
FONS BIBLIOGRÀFIC
L’aula del CAL disposa d’un ampli ventall de manuals d’ensenyament de la llengua catalana, d’entre els
quals destaquem els següents:
Manuals adequats a les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV):
De dalt a baix (nivells A1-A2, B-1, B-2, C-1)
Fer via (nivells B-1 i B-2)
A les prestatgeries conservem també manuals antics, com ara:
Reciclatge (nivells elemental i mitjà)
Apte
Va de bo!
D’ací i d’allà
De hui en avant (grau mitjà)
¿Vols dir?
Castellnou (graus oral, elemental, mitjà i superior)
Avant
Valencià pas a pas
Migjorn
Disposem de models d’exàmens de la JQCV en paper i fitxes plastificades de llengua, autocorrectives
(amb les claus o solucionaris) corresponents als graus següents:
Oral
Elemental
Mitjà
Superior
Mitjançant els sis ordinadors s’hi pot accedir a:
Internet
Salt (traductor i corrector)
Jugallengua
Pràctic 1
Pràtic 2 (pràctiques de llengua, exercicis, dictats)
Vine (educació intercultural)
Pel que fa al llibres de temàtica diversa (enciclopèdies, diccionaris, gramàtiques, flexions verbals,
història de la literatura catalana, història del País Valencià, atles, mapes, onomàstica, costumari…)
remarquem els títols següents:
Enciclopèdies:
Gran enciclopèdia catalana (25 vol.)
Gran enciclopèdia de la música (8 vol.)
Superenciclopèdia (20 vol.)
Biosfera (11 vol.)
Diccionaris:
Diccionari català-valencià-balear (DCVB 10 vol.)
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (10 vol.)
Diccionari normatiu valencià (2 vol.)
Diccionari valencià

Diccionari català-castellà castellà-català (Moll)
Diccionari Gregal valencià-castellà castellà-valencià
Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
Diccionaris anglès, francès, italià, alemany, rus, romanès, portuguès, suec, hongarès, rus, xinès-català, i en
sentit contrari
Diccionari llatí-català
Diccionari neerlandès-català
Diccionari de sinònims Franquesa
Diccionari de sinònims, antònims i idees afins
Diccionari de sinònims de frases fetes
Diccionari de locucions i de frases fetes
Diccionari de la llengua catalana
Diccionari de la literatura catalana
Diccionari de la literatura valenciana (1968-2000)
Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció
Diccionari visual Duden
Gran diccionari de la llengua catalana
Diversos diccionaris temàtics (barbarismes, refranys, noms de persona, de ciències ambientals, de dubtes del
català, d’esport de muntanya, de plantes medicinals, del català popular i d’argot, d’ús dels verbs catalans, del
català col·loquial, del ball, d’onomatopeies i mots de creació expressiva, de citacions catalanes, de
llatinismes i expressions clàssiques, dels gentilicis catalans, de termes literaris…).
Gramàtiques:
Gramàtica normativa valenciana
Gramàtica valenciana
Gramàtica del català contemporani (3 vol.)
Gramàtica zero
Flexions verbals:
Tots els verbs
Els verbs valencians

Història de la literatura:
Història de la literatura catalana (11 vol.)
Història del País Valencià:
Història del País Valencià (6 vol.)
Atles:
Atles universal
Atles de la diversitat
Atles d’història (Andorra, Catalunya, Illes Balears, País Valencià)
El món i els dies. L’atles català 1375
Mapes:
Mapa toponímic del terme d’Ontinyent
Mapa de la Vall d’Albaida
Mapa físic del País Valencià
Mapa comarcal del País Valencià
Mapa topogràfic del País Valencià
Mapa demogràfic comarcal dels Països Catalans
Aproximació a l’Europa de les llengües

Onomàstica:
Onomasticon cataloniae (8 vol.)
Corpus toponímic valencià (2 vol.)
Volums diversos sobre estudis toponímics
Costumari:
Costumari català (5 vol.)
Calendari de festes de la Comunitat Valenciana (4 vol.)
A la biblioteca del CAL es poden consultar i llegir revistes i llibres singulars. A més a més disposem
del catàleg editorial del Servei de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent, de la revista Amaig de
l’Associació Cultural La Nostra Terra i del fons de l’Associació de Veïns El Llombo d’Ontinyent.
Només donem uns quants títols orientatius.
Revistes:
Boca
Sàpiens
Saó
Llengua Nacional
el llombo
Llibres singulars:
Tirant lo Blanc
Almansa 1707. Després de la batalla
Vida i final dels moriscos valencians
Sant Vicent Ferrer. Vida i llegenda d’un predicador
El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda
Espais naturals. Paratges per descobrir
Els rius. Camins d’aigua i de vida
Les observacions de Cavanilles. Dos-cents anys després (4 vol.)
Arbres singulars, històrics i centenaris d’Ontinyent
Els noms dels éssers naturals
La comarca de la Vall d’Albaida. Paisatges, cultura i medi ambient
Catàleg editorial del Servei de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent:
Revista Alba (núm. 1-28)
Revista literària i de les arts de la Vall d’Albaida el tendur (4 núm.)
El nom d’Ontinyent. Títols honorífics, la bandera i l’escut
Els carrers d’Ontinyent. Noms, orígens i anecdotari
Bocaviu
Viure Ontinyent
Història bàsica d’Ontinyent
Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià
A l’ombra del Benicadell
A poc a poc el goig
On comença la vall
Antologia poètica Cants d’amor d’Ausiàs March
Vocabulari del tèxtil de la Vall d’Albaida
Estudi botànic de la Vall d’Albaida (zona occidental)
Revista Almaig de l’Associació Cultural La Nostra Terra:
Revista Almaig (33 núm.)
Fons de l’Associació de Veïns El Llombo d’Ontinyent:
Ontinyent, de la dicatadura a la democràcia (1968-1982)

Quadern argentí
Valldalbaidins a Mauthausen
Mort i repressió a Ontinyent (1936-1944)
El gran llibre dels malnoms. Els malnoms d’Ontinyent a través de la història
Els noms dels carrers d’Ontinyent
En la secció de llengua anglesa s’hi poden consultar també manuals diversos, àudios, cd-rom,
gramàtiques i diccionaris.
Gramàtiques:
The Cambridge Grammar Of The English Language
Diccionaris:
Gran Diccionario Oxford Español-Inglés Inglés-Español
Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés Español-Inglés Inglés-Español
Diccionari Anglès Pràctic Català-Anglès Anglès-Català
Diccionari Català-Anglès
Diccionari Anglès-Català

