CONEGUEM ELS VERBS VALENCIANS

Dossier premsa

Castellnou Editora Valenciana publica
un manual que recull la nova normativa
dels verbs valencians aprovada per
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

El mes de novembre del 2006, l’Acadèmia Valenciana

fitxa

Autors: Joan Prats i Ximo

de la Llengua va publicar la nova Gramàtica normativa

López

valenciana. En aquesta gramàtica, un dels apartats més

Assessorament

esperats i destacats és el que fa referència als verbs

lingüístic: Robert Escolano

valencians, que inclou, com a novetat més significativa,
l’establiment d’unes directrius per a classificar les formes

Extensió: 255 pàgines

preferents i les acceptades de cada verb.

Format: 12 x 22 cm
Preu: 10 euros

Aquesta obra marca uns paràmetres que han

Editorial: Castellnou Editora

de ser seguits per tots els òrgans de la Generalitat. Per

Valenciana

aquest motiu, Castellnou Editora Valenciana, assessorada
per diversos professionals del sector educatiu i lingüístic,
ha preparat curosament el Minimanual VerbiCard, Tots
els verbs valencians conjugats, una eina de treball i
de consulta que s’ajusta a la nova normativa.
El manual, que ix a la venda el present mes de
febrer, conté 107 models de verbs valencians conjugats
ordenats alfabèticament i un annex amb les formes
particulars de 22 verbs de la tercera conjugació que es
conserven encara hui en algunes comarques. D’aquesta
manera, es mostren les variants formals modernes dels

Imatge interior del manual

verbs regulars i irregulars.
destinats a concretar els usos verbals o remarcar algun
Per a facilitar-ne el maneig, el llibre incorpora un

aspecte concret propi de cada verb.

índex alfabètic de més de 8.500 verbs, entre els quals
s’han afegit alguns neologismes d’ús molt estés.

Amb la publicació d’aquest minimanual,
Castellnou Editora Valenciana pretén oferir una

La flexió de tots els verbs valencians del manual

nova eina de consulta que siga útil a totes aquelles

es complementa amb les formes usades per altres parlars

persones que utilitzen el valencià en les seues activitats

(balear i central) i, també, amb diversos comentaris

quotidianes.

Més informació al Departament de premsa
de Castellnou Editora Valenciana:
Aina Artola
aartola@hermeseditora.com
Telèfon: 93 496 14 00

COL·LECCIÓ MINIMANUAL

VerbiCard forma part de la col·lecció «Minimanual»,
formada per 25 títols que ofereixen als alumnes que preparen
la Selectivitat un extens resum de totes les matèries, amb les
claus i els exercicis bàsics per a preparar correctament els
exàmens d’accés a la universitat.

Els títols
1.

MateCard 1. Todas las fórmulas matemáticas

2.

MateCard 2. Todos los problemas matemáticos resueltos

3.

QuimiCard. Todas las fórmulas y leyes de la química

4.

BioCard. Todas las leyes, gráficos y esquemas de la biología

5.

GeoCard. Todos los gráficos, esquemas y estructuras de la geografía

6.

OrtoCard. Reglas de ortografía castellana

7.

VerbiCard. Todos los verbos castellanos conjugados

8.

EnglishCard. Reglas de uso del inglés

9.

FrançaisCard. Reglas de uso del francés

10. HistoCard 1. Cronología, léxico y personajes históricos (hasta 1800)
11. HistoCard 2. Historia contemporánea de España
12. GeografiCard. Toda la geografía física
13. FiloCard. Corrientes y pensadores de la filosofía
14. ClasiCard. Declinaciones, flexiones y reglas de latín y griego
15. FisiCard. Todas las fórmulas, leyes y postulados de la física
16. LiteCard 1. Síntesis de la literatura española hasta el siglo

XVIII

17. LiteCard 2. Síntesis de la literatura española desde el siglo

XIX

18. MusiCard. Notación, instrumentos, formas, estilos y compositores
19. Diccionario de Historia. Conceptos y hechos históricos
20. ArteCard. Síntesis de la historia del arte
21. OrtoCard. Regles d’ortografia valenciana
22. VerbiCard. Tots els verbs valencians conjugats
23. GramatiCard. Regles de gramàtica valenciana
24. TecnoCard. Fórmulas, conceptos y esquemas de tecnología
25. AmbienCard. Síntesis de las ciencias de la Tierra y medioambientales
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