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RECORDA...     
 
Mare de dia. De mares, només n’hi ha una? Actualment, es pot dir mare 

d’una criatura sense necessitat de ser estrictament (ni 
biològicament ni per adopció) la mare de la criatura. És el 
cas, per exemple, de la mare de llet o dida, és a dir, la dona 
que alleta el fill d’una altra; o de la mare política, que no es 
refereix a la mare sinó a la sogra. 

Recentment el Termcat ha incorporat una altra accepció: la mare de dia. 
Aquesta denominació, mare de dia, designa la persona que ofereix, 
habitualment a casa seva, un servei professional i personalitzat d'atenció i 
cura a infants en edat preescolar, generalment menors de tres anys, en grups 
molt reduïts i en un ambient familiar. 

Es tracta d’una professió d’introducció recent al nostre país i en curs de 
regulació, però amb una gran tradició i un gran reconeixement en altres 
països europeus El complement de dia, present en mare de dia i en criança 
de dia, respon a la idea que aquests professionals supleixen les funcions de 
mare o pare dels nens de qui tenen cura durant el dia, quan els veritables 
pares no hi són. De fet, ja s’utilitza en altres formes catalanes, com ara en 
hospital de dia o centre de dia, que designen centres que funcionen (com és 
el cas de la criança de dia) en horari diürn. 

 
NOTÍCIES     

 
Inscripció als cursos de català. Fins al 20 de desembre us podeu inscriure 

als cursos de català del Centre de Normalització 
Lingüística de Tarragona (CNPT) corresponents al 
trimestre gener-març. S'ofereixen cursos presencials, a 
distància o en línia (Parla.cat) per a aquelles persones 
que tenen horaris de feina complicats. S'impartiran 
cursos de català, a partir del dia 8 de gener, de 
coneixements generals de tots els nivells: Bàsic, 
Elemental, Intermedi, de Suficiència. Els cursos de nivell 

C2 començaran més tard, cap a finals del mes de febrer de l'any 2018. 
Començaran cursos presencials a Tarragona, Constantí, Vila-seca, Salou, el 
Vendrell i Valls, i en línia a tots els serveis del Centre. Es pot consultar el 
calendari a 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/calendari_matr_cnlt_2ntr_1718.html.  
 
"I tu, jugues en català?", El programa “I tu, jugues en català?”, del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL), engega la cinquena edició de la 
campanya de Nadal, amb la finalitat de promoure la presència del català en el 
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consum de jocs i joguines, que és més estès durant les celebracions de Nadal 
i de Reis.  
 
El Consorci fa una aposta clara per aquest 
programa, atesa la importància dels vincles de 
relació i comunicació que s’estableixen a través 
del joc, en què la llengua juga un paper primordial. 
Les famílies que vulguin disposar de l’oferta de 
joguines en català ja tenen a l’abast un catàleg 
amb prop de 750 productes, que poden consultar al web del CPNL 
(http://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/ ) o a l’app del programa («I tu, jugues en 
català?»), tant per a IOS com per a Android. 
  
Per mitjà de l’app, també s’accedeix a la llista d’establiments que donen 
suport al programa, amb l’opció de trobar els més propers a la ubicació de 
l’usuari. Els jocs es poden valorar des de la pàgina web i des de l’aplicació. 
  

Enllaç de la nova gramàtica i ortografia. Aquí podeu 
accedir a l’enllaç sobre novetats normatives arran de la 
publicació de la gramàtica i l’ortografia de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Aquest compendi, que ha posat a la xarxa la 
Universitat Rovira i Virgili, es pot descarregar gratuïtament:  
http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/biblioteca-digital/13-

biblioteca-digital/673-la-nova-normativa-de-l’institut-d’estudis-catalans-guia-
pràctica 
 

Cinema. En aquestes dates nadalenques s’estrenen en català les pel·lícules 
Star Wars. Els últims Jedi, el nou episodi de la saga Star Wars, i Un intercanvi 
per Nadal, film noruec. 

Trobareu informació actualitzada al Portal Cinema en català al Facebook 
Cinema en català o al @cat_cine.  
 
 
Recursos lingüístics  

 

Diccionari de la llengua catalana (DIEC 2) 
Optimot (consultes lingüístiques en línia) 
Parla.cat (cursos de català en línia) 
Softcatalà (corrector ortogràfic i gramatical)  
Softcatalà (programari i recursos informàtics en llengua catalana) 
Traductor automàtic Apertium (plataforma lliure de codi obert)  
Diccionari de dret administratiu  

 

http://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/
http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/biblioteca-digital/13-biblioteca-digital/673-la-nova-normativa-de-l%E2%80%99institut-d%E2%80%99estudis-catalans-guia-pr%C3%A0ctica
http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/biblioteca-digital/13-biblioteca-digital/673-la-nova-normativa-de-l%E2%80%99institut-d%E2%80%99estudis-catalans-guia-pr%C3%A0ctica
http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/biblioteca-digital/13-biblioteca-digital/673-la-nova-normativa-de-l%E2%80%99institut-d%E2%80%99estudis-catalans-guia-pr%C3%A0ctica
http://www.gencat.cat/llengua/cinema
http://www.facebook.com/cinemaencatala
http://www.facebook.com/cinemaencatala
http://www.twitter.com/cat_cine
http://dlc.iec.cat/
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.parla.cat/
http://www.softcatala.org/corrector
http://www.softcatala.org/
http://www.apertium.org/?lang=es
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/169/

