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Diccionari Barcanova de Primària
El Diccionari Barcanova de Primària recull les definicions
de més de 20.000 paraules amb article propi, que constitueixen el vocabulari estàndard dels alumnes d’Educació
Primària.
Les dues característiques principals d’aquest diccionari són
les següents:
a La selecció de les entrades, pensada curosament perquè
s’ajusti als nivells de comprensió dels alumnes d’Educació
Primària i que ha tingut en compte, a més, l’evolució del
lèxic català en els darrers anys;
b la redacció de les definicions, que són clarament intel·ligibles per als usuaris del diccionari.

A més d’aquestes dues característiques, n’hi ha moltes d’altres que apunten en la direcció que hem esmentat:
– la composició tipogràfica, amb entrades ben diferenciades
i clarament visibles;
– el tipus de lletra, que és molt llegidor;
– un alfabet lateral amb una remarca de color per indicar-nos
la lletra en què ens trobem i facilitar així la memorització
de l’alfabet;
– la incorporació d’exemples per aclarir les definicions sempre que ho hem considerat convenient;
– l’ordenació de les accepcions, en cada entrada, segons la
freqüència d’ús per part dels usuaris;
– la relació de paraules entroncades, en l’apartat de família
de paraules, de gran utilitat didàctica;
– la incorporació de locucions i frases fetes;
– la presència de sinònims i antònims concretats per accepcions...
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Tot plegat atorga a aquest diccionari una categoria singular en el camp de la pedagogia catalana.
El diccionari es complementa amb un Apèndix que conté informacions sobre lèxic, ortografia i
gramàtica. Per arrodonir la informació donada, hem incorporat un plec de 32 pàgines, amb làmines a tot color, que ofereixen informació gràfica sobre 500 paraules i constitueixen, en conjunt,
un autèntic diccionari visual.

