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Elemental és el títol amb què el Consorci de Normalització Lingüística, titula una sèrie de 3 llibres:
Elemental 1, Elemental 2 i Elemental 3, que abasten els continguts del nivell B 1 (B1.1, B1.2, B1.3)
del Marc europeu comú de referència.
Per adaptar-nos a les necessites d’aprenentatge actuals i d’acord amb la normativa del CNL, el curs
de català VEUS, s’ha estructurat de la següent manera:
Elemental 1 correspon a les unitats 4, 5 i 6 de Veus 2.
Elemental 2 correspon a les unitats 1, 2 i 3 de Veus 3.
Elemental 3 correspon a les unitats 4, 5 i 6 de Veus 3.
El curs de català VEUS, en la seva versió inicial, continua vigent i el llibre del primer nivell no
ha estat modificat.
A qui va adreçat: a persones adultes i a alumnes de secundària (2n. cicle d’ESO i nivells superiors) de

procedències i cultures diverses. Està pensat per fer un ensenyament presencial, encara que hi ha
activitats i exercicis que els aprenents poden autocorregir amb les solucions que se’ls dóna.
De què es compon: Cada nivell es componen de:
Llibre de l’alumne: 3 unitats on es treballen aspectes de la llengua catalana (estructurals, lèxics i socio-

culturals) amb la finalitat que els aprenents resolguin una tasca final (parlada o escrita, o parlada i
escrita). Per poder resoldre aquesta tasca hi ha entre 15 i 20 activitats orals (escoltar i parlar) i escrites (llegir i escriure), en què es treballen elements lingüístics i/o sociolingüístics encaminats a possibilitar-ne la resolució. Aquestes activitats es fan sempre en parelles o en grups, per tal de possibilitar
que els aprenents intercanviïn constantment informació, en català.
Llibre d’exercicis i gramàtica:
Exercicis: 3 unitats amb exercicis escrits i orals (entre 30 i 35 per unitat), en què es fa èmfasi en la

pràctica de les estructures gramaticals i del lèxic que han aparegut a les activitats de cada unitat. Només es practiquen els elements de gramàtica i de lèxic que han aparegut a la unitat i que són estrictament necessaris per poder realitzar cada una de les activitats. Hi ha les solucions al final de cada unitat.
Gramàtica: 3 unitats amb explicacions sobre la forma i l’ús dels elements gramaticals necessaris, només, per resoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha el resum dels paradigmes dels
elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentats en quadres generals.
Transcripcions: 3 unitats amb les transcripcions de tots els textos orals enregistrats, tant al Llibre de
l’alumne, com al Llibre d’exercicis i gramàtica.
Material àudio CD, MP3: Hi ha un CD, per a cada nivell, amb tot el material auditiu del Llibre de

l’alumne i del Llibre d’exercicis i gramàtica.
Materials complementaris

Veus Lectures
Col·lecció de 10 d’obres originals i de ficció, d’autors diversos, graduades en nivells segons el grau de coneixement de català dels aprenents, tant pel que fa als objectius comunicatius com als continguts de lèxic i de gramàtica, que estan estrictament controlats i dosificats. Totes les narracions van acompanyades d’un CD per treballar la
pronunciació i l’entonació.
A qui va adreçada: S’ha creat expressament perquè els aprenents, puguin llegir i entendre narracions, fora dels
textos d’àmbit acadèmic. Els 10 llibres corresponen a 3 nivells de dificultat i es recomanen a partir de l’Elemental 1

Gramàtica catalana de la A a la Z
És la primera gramàtica d’ús de la llengua catalana ordenada alfabèticament, per tal d’agilitar la cerca d’un terme
sense haver de llegir tot el capítol al qual pertany gramaticalment aquest terme. Les explicacions són breus i senzilles i sempre van acompanyades d’exemples diversos amb un llenguatge col·loquial i proper. Hi ha incorreccions
ratllades, perquè els usuaris vegin on poden incórrer en un error.
A qui va adreçada: Està pensada perquè qualsevol persona que vulgui consultar una gramàtica, sigui estudiant
de català o no ho sigui, pugui trobar de manera ràpida la solució a algun punt que desconeix o del qual dubta, sense haver de tenir coneixements complexos de gramàtica. I també per donar als professors un text de referència on
podran trobar respostes clares a temes que a vegades són difícils de resoldre.

