Clàssics
Literaris
Col·lecció
Didàctica
PVP LLIBRE

7,50€

Clàssics Literaris

Col·lecció Didàctica
Dóna suport a les teves
classes de literatura amb
els clàssics de sempre!

McGraw-Hill Education et porta els
clàssics adaptats i comentats perquè sigui
més fàcil treballar-hi a l’aula:
• Introducció a l’època i els corrents
estètics.
• Cos de l’obra anotat: durant la lectura,
l’estudiant hi trobarà anotacions que
l’ajudaran a entendre les paraules, les
expressions o els girs en desús avui dia o
amb un significat diferent de l’actual.
• Comentaris de text: perquè l’estudiant
treballi la lectura, pugui comprendrela més bé i sigui capaç de dur a terme
l’anàlisi i la interpretació del text en el
seu conjunt.
• Temes per a la reflexió i el debat: durant
tot el llibre es fomenta l’exposició
d’opinions personals per debatre-les a
la classe i consensuar-les entre tots els
estudiants.
• Selecció de lectures complementàries.

CL ÀSSIC S LITERARIS | COL·LEC CIÓ DIDÀC T ICA

Antologia poètica
Ausiàs March
EDICIÓ DE PERE ROBERT FERRER | NRE. DE PÀGINES 200

Selecció de l’obra poètica d’Ausiàs March. El text s’ha fet accessible als estudiants per mitjà
d’anotacions i comentaris.

ISBN 9788448614652 |

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
EDICIÓ DE VALERIÀ C. LABARA BALLESTAR | NRE. DE PÀGINES 280

Novel·la cavalleresca escrita al segle XV que relata les aventures del seu protagonista, Guillem de
Varoïc, qui al llarg del seu camí participa en diverses conteses i, al mateix temps, troba l’amor en
Carmesina, la filla de l’emperador de Constantinoble.

ISBN 9788448614669 |

Terra Baixa
Àngel Guimerà
EDICIÓ DE JOSEP RAMON VIDAL COSIALLS | NRE. DE PÀGINES 200

Drama rural que gira entorn de les relacions de conveniència i les diferències de classe social dels
protagonistes. Aquesta diferència de classes es representa a través de la Terra Alta i de la Terra Baixa,
llocs de procedència dels personatges.

ISBN 9788448614645 |
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TOTA LA
INFORMACIÓ
TOTS ELS
PRODUCTES
ARTICLES D’ACTUALITAT
RELACIONATS AMB
L’EDUCACIÓ I TOTES LES
NOSTRES NOVETATS
EDITORIALS!

APUNTAT ’T
A LA NOSTRA
NEWSLETTER!

SENZILLA
I RÀPIDA

Accedeix al punt de trobada per a docents, estudiants i altres professionals del món de l’educació.
• Tendències del sector educatiu
• Consells per a professors
• Tecnologia adaptada a l’educació
Subscriu-te a la nostra Newsletter i rep directament al teu correu electrònic els nous continguts!

Atenció al professorat:
901 450 050 • 902 289 888 •
educador@mheducation.com

McGraw-Hill Education
Basauri, 17 - Edificio Valrealty - Planta 1.ª
28023 Aravaca (Madrid)
Teléfono: 91 180 30 00 • Fax: 91 180 31 00
www.mheducation.es

