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1. Dictats
Dictats en línia
Dictats per treballar l’ortografia dels nivells B1 a C2. Cada dictat es compon d’un
text escrit i d’un enregistrament sonor.
http://www.gencat.cat/llengua/dictats/
Edu365
Aplicació que ofereix dictats dividits en nivell elemental i avançat per millorar
l’escriptura de la llengua catalana. Està adreçada a ESO, encara que també és útil
per als adults.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/
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2. Vocabularis generals i guies de conversa
Taula parada. Vocabulari dels plats més usuals
Aquest opuscle pretén contribuir, per una banda, a dinamitzar l’ús de la llengua
catalana en el món de la restauració i la cuina, i, per altra, a difondre’n els termes
adequats i lingüísticament correctes fent un esment especial tant a la
gastronomia pròpia de Mallorca com a la terminologia nova que s’hi ha
incorporat darrerament
http://www.conselldemallorca.net/media/18669/LEXIC.pdf
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3. Diccionaris generals
Diccionari de la llengua catalana
Diccionari normatiu de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans).
http://dlc.iec.cat/
Diccionari català-valencià-balear
Diccionari obra de Mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll que
recull, segons el subtítol de l’obra, les variants dialectals de la llengua catalana «al
Principat de Catalunya, al Regne de València, a les Illes Balears, al departament
francès dels Pirineus Orientals, a les valls d’Andorra, al marge oriental d’Aragó i a
la ciutat d’Alguer de Sardenya».
http://dcvb.iecat.net/
Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-català
En aquesta pàgina, seleccionant la modalitat de cerca “castellà-català”, es poden
consultar el Diccionari català-castellà i el Diccionari castellà-català de l’Enciclopèdia
Catalana, que inclouen lèxic general, fraseologia i noms propis.
http://optimot.gencat.cat/
Diccionari de la llengua catalana multilingüe
Diccionari en català que ofereix a cada entrada definicions acompanyades
d’exemples, locucions i frases fetes, i les equivalències en castellà, anglès, francès
i alemany. També és possible fer la cerca des de qualsevol d’aquestes llengües
usant els diccionaris bilingües inversos castellà-català, anglès-català, francèscatalà i alemany-català (Enciclopèdia Catalana).
http://www.multilingue.cat
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Diccionaris Larousse
En aquesta pàgina es poden consultar un diccionari de la llengua catalana, un
diccionari de sinònims i els diccionaris català-castellà, castellà-català, catalàanglès, anglès-català, català-francès i francès-català.
http://www.diccionaris.cat/
Diccionari de sinònims
Aquest diccionari de sinònims en línia de l’Institut d’Estudis Catalans té l’objectiu
de posar a l’abast dels usuaris de la llengua catalana un complement
indispensable de qualsevol diccionari general.
http://sinonims.iec.cat/
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4. Gramàtiques, dubtes lingüístics i recomanacions
CUB. Criteris de la Universitat de Barcelona
Qüestions d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, amb les actualitzacions de la
gramàtica catalana de 2016.
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=271
Guia de correcció fonètica
Exercicis de pràctica de pronúncia d’elements fonètics problemàtics del professor
de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni.
http://www.bibiloni.net/correcciofonetica/index.html
Els sons del català
En aquest web hi trobareu material elaborat per facilitar l’aprenentatge quant a
fonètica de la llengua catalana.
http://www.ub.edu/sonscatala/
Servei Lingüístic de la UOC
En aquesta pàgina s’hi inclouen, entre d’altres, els apartats següents: “Dubtes
més freqüents” i “Criteris lingüístics” (ortografia, gramàtica, lèxic, redacció de
textos...), amb les actualitzacions de la gramàtica catalana de 2016 (Universitat
Oberta de Catalunya).
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html#
És a dir
L’Ésadir és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). Pretén donar respostes clares i concises als dubtes més habituals que
planteja l'ús de la llengua als nostres mitjans de comunicació.
http://esadir.cat/
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LanguageTool
Es tracta d’un programa de codi obert per a la correcció gramatical i d'estil en
català i en moltes altres llengües.
https://languagetool.org/ca/
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5. Verbs conjugats
Verbs conjugats de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans
En aquesta pàgina, seleccionant la modalitat de cerca “Verbs conjugats”, es
poden consultar els models de conjugació de la Gramàtica de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalans, que inclouen les formes generals i les principals
variants dialectals.
http://optimot.gencat.cat/
Verbs catalans
En aquest web es poden conjugar més de 13.000 verbs en diferents modalitats
dialectals (valencià, baleàric, septentrional i nord-occidental).
http://www.verbscatalans.com/
Logos
Aquest portal de llengües ofereix la conjugació verbal en català central dels verbs
més usuals en català. A més, aquest mateix portal dóna cabuda a diccionaris i
conjugadors verbals d’altres llengües.
http://www.logosconjugator.org/list-of-verb/CA/
Verbix
Web multilingüe que ofereix la conjugació verbal en català central d’una llista
extensa de verbs.
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
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6. Mitjans de comunicació
Les revistes.cat
Portal de revistes que ofereix informació actualitzada sobre revistes editades en
català.
http://www.lesrevistes.cat/
Periòdics digitals en llengua catalana
Recull de diferents diaris digitals (o que tenen edició electrònica) en llengua
catalana.
https://www.upf.edu/web/voluntariat-linguistic/periodics-digitals-en-llenguacatalana
Emissores en català
Recull d’enllaços per poder escoltar les emissores en català d’arreu del territori de
parla catalana.
http://www.paisoscatalans.fm/
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7. Llenguatges específics
Saps què?
És un projecte elaborat pel Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial, que pretén
fomentar un bon ús del català en l'àmbit de l'Administració de justícia. Consisteix
en uns apunts lingüístics que tracten diferents aspectes concrets de la llengua
general i del llenguatge jurídic, especialment problemàtics, que s'expliquen d'una
manera senzilla i amb un to informal, a través d'un personatge que és qui
presenta els temes i dóna unitat al conjunt.
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/llengua_catalana/r
ecursos_aprenentatge_consulta/saps_que/
Criteris de correcció per als correctors del Servei Lingüístic de la UIB (2014)
En aquest document en format PDF trobareu els criteris de correcció utilitzats pel
Servei Lingüístic de la UIB, molt útil per resoldre dubtes puntuals d’un nivell
avançat de llengua.
http://slg.uib.cat/digitalAssets/322/322791_peralscorrectorsdelsluib_2014.pdf
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8. Cercadors generals, enciclopèdics i especialitzats
Enciclopèdia Catalana
Conté les entrades de lèxic i els articles enciclopèdics de la Gran enciclopèdia
catalana i de multitud d’obres enciclopèdiques especialitzades en català.
http://www.enciclopedia.cat/
Cercaterm
Eina de consulta multilingüe que ajuda a resoldre dubtes terminològics de totes
les àrees temàtiques (TERMCAT).
http://www.termcat.cat
Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat
En aquest enllaç de la Universitat de Barcelona es poden descarregar en format
PDF fins a 45 vocabularis bàsics multilingües d’especialitat (Botànica, Dret,
Comptabilitat, Mineralogia, Internet, Biblioteconomia, etc.).
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/vobasics.php
Optimot, consultes lingüístiques
Cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua
catalana. Permet consultar d’una manera integrada diverses fonts, entre les quals
destaquen els models de conjugació de la Gramàtica de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans, el Diccionari castellà-català, el Diccionari català-castellà
i les Fitxes de l’Optimot (resolen els dubtes lingüístics més freqüents).
http://optimot.gencat.cat
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9. Reculls i altres recursos
Diccionaris en línia
Recull de vocabularis i diccionaris del Gabinet de Terminologia, Servei Lingüístic
de la Universitat de les Illes Balears.
http://slg.uib.cat/gabinets/gt/diccionaris_linea/
Diccionaris en línia
Selecció de diccionaris en línia de la Generalitat de Catalunya.
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/Seleccio_de_webs_intere
s/diccionaris_en_linea/
Argumenta
Recurs que ajuda a produir textos formals, tant orals com escrits. Disposa de
moltes eines i informació molt útils per a usuaris avançats de la llengua.
http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/#
Paraules.cat
Es tracta d’un butlletí que envia un missatge electrònic diari als subscriptors. El
missatge conté una paraula o expressió en català amb el seu significat i exemples
d’ús.
http://www.paraules.cat/
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10. Models de prova
Nivell C2:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2702263&coduo=2486899&lan
g=ca
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