AUTOAPRENENTATGE DE CATALÀ
NIVELL A2
1) Recursos en línia
Cursos
Parla.cat
http://www.parla.cat
Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics
per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure (gratuïta) o la
modalitat amb tutoria (90 €). L’alumne pot fer una prova per saber quin és el seu nivell de
coneixements de català.
El nivell de Parla.cat corresponent al nivell A2 és el Bàsic, dividit en tres graus: Bàsic 1, Bàsic 2 i
Bàsic 3. Cada grau té una durada aproximada de tres mesos (45 hores de dedicació
aproximadament).
Vincles A2
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm
Són unitats didàctiques adreçades a alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses
perquè assoleixi el nivell de competència bàsica en llengua catalana.
Fitxer de so: català
Speakc@t!
Diferents universitats catalanes
http://www.intercat.cat/speakcat/itineraris/2
Speakc@t és un curs de català ambientat en un context universitari, amb exercicis i activitats
que descobreixen la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua. També conté exercicis i
activitats relacionats amb aspectes pràctics de la vida quotidiana universitària.
El curs consta de 10 unitats. Facilita un diccionari, un llistat d’abreviatures, un quadre
gramatical i un assistent personal.
Galí en línia
Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
http://clic.xtec.cat/gali/index.html
El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l’aprenentatge
interactiu de la llengua catalana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts
incorporats tardanament al sistema educatiu.
El Galí introdueix l’alumnat a un nivell bàsic de llengua catalana a partir d’activitats
seqüenciades i programades que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement
lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Es treballen el vocabulari i les expressions més
bàsiques que requereix la integració de l’alumnat dins del sistema educatiu, en el marc de la
metodologia d’autoaprenentatge lingüístic.

Vocabularis i guies de conversa
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A l’abast. Comunicació bàsica en llengua catalana
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (Cofuc)
http://weib/Recursos/abast/home.htm
Conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Es complementa amb
fitxers de so que permeten sentir aquestes frases i enregistrar-les. Llengües de referència:
alemany, anglès, castellà, francès, romanès, xinès, rus, basc i japonès.
Diccionari visual
Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma
http://www.conselldemallorca.net/media/12521/DICCIONARI_VISUAL.pdf
Primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més
quotidià. A més, conté un recull multilingüe de frases d’ús habitual en català, castellà, anglès,
francès, alemany, àrab i xinès.
Guia bàsica de conversa sanitària
Institut d’Estudis Baleàrics
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST2645ZI112284&id=112284
Material adreçat bàsicament al personal sanitari nouvingut. Inclou algunes de les
construccions bàsiques necessàries perquè el personal sanitari pugui mantenir una conversa
mínima amb el pacient; un recull de termes sanitaris elementals, i un vocabulari bàsic en
imatges de les parts externes del cos, els òrgans i l’esquelet.
Col·lecció de guies de conversa universitària
Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/guiaconversa/
Guies de conversa universitària en les llengües següents: català, alemany, anglès, aranès, basc,
castellà, francès, gallec, italià, neerlandès, polonès, portuguès, rus; i les guies bilingües amazic
– català, àrab – català, japonès – català i xinès – català.
Vincles
Generalitat de Catalunya
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm
Vincles ofereix eines d’aprenentatge diferents perquè l’alumnat de procedències culturals i
geogràfiques diverses assoleixi el nivell de competència bàsica en llengua catalana.
Parla català
http://www.parlacatala.org
Correu contact@linkua.com
Parlacatala.org és una associació que facilita l’aprenentatge el català de manera gratuïta. La
metodologia és molt senzilla i pràctica: es basa a llegir i parlar a través de classes per Internet a
través de l’eina Skypecasts de Skype.
Llengües: català, castellà, francès i anglès.

Fonètica: pronunciació catalana
Activitats d’autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnes nouvinguts
http://www.xtec.cat/~jpi/index.htm
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Itineraris per llengües d’origen: castellà, anglès, àrab, berber, francès, romanès i xinès
20 contes comptats
http://www.cpnl.cat/arxius/materials_recursos/20contescomptats%20sencer.pdf
Recull de 20 contes tradicionals d’arreu del món que es presenten en dues versions: la de la
llengua original i la catalana. Es complementa amb una petit explicació sobre la llengua en què
ha estat pensat i escrit el conte originalment.
El món en un munt de contes
Paraules clau: llengües nova immigració lectura

Diccionaris
Diccionari de sinònims
Larousse i Vox
http://www.diccionaris.cat/index.php
Diccionari de la llengua catalana
Institut d’Estudis Catalans
http://dlc.iec.cat
Diccionari.cat
Enciclopèdia Catalana
http://www.diccionari.cat
Contingut actualitzat del Gran Diccionari de la Llengua.
Diccionari de la llengua catalana multilingüe
Enciclopèdia Catalana
http://www.multilingue.cat/
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.
DÍDAC. Diccionari de català
Enciclopèdia Catalana
http://www.dicdidac.cat/
Diccionari pensat per a l’aprenentatge del català a l’escola primària i al primer cicle de
secundària. Les definicions, fàcilment comprensibles, estan escrites en un llenguatge senzill i
planer. Les il·lustracions s’integren en el text i són molt útils per a la comprensió.

Gramàtica i altres
Gramàtica bàsica
Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm
Resum de gramàtica del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona.
Verbs conjugats de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
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Generalitat de Catalunya
http://gencat.cat/optimot/
En aquesta pàgina, si seleccioneu 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.

Model de prova A2
Model de prova del certificat A2
Trobareu un model de prova en l’enllaç següent:
https://intranet.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M110907134647681188847&lang
=CA&cont=90345

Material en suport informàtic
A l’abast. Comunicació bàsica en llengua catalana [CD i versió en línia]
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears.
Conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. El text escrit es
complementa amb un CD-Rom que permet escoltar aquestes frases pronunciades per parlants
nadius, i enregistrar i escoltar les que produeix l’aprenent. El llibre també inclou una guia de
recursos per aprendre català des de les Illes Balears. Els textos també estan disponibles a
través d’Internet: http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm
Diàleg multimèdia. Curs de català bàsic [CD-ROM]
Curs de català bàsic que treballa la llengua oral. És un curs de català basat en un nou mètode
d’ensenyament interactiu per la llengua oral que proposa situacions bàsiques de la vida
quotidiana. D’una manera dinàmica i divertida, introdueix l’alumne en l’aprenentatge de la
llengua parlada seguint els continguts del nivell Llindar.
El material informàtic es divideix en tres CD-ROM, amb els continguts tal com es resumeixen
en el quadre següent:

CD-ROM

Temes

Grauo

Temes 1-2

B1

Temes 3-5

B2

Temes 6-8

B3

Diàleg multimèdia 1

Curs

Certificats

Curs bàsic

Diàleg multimèdia 2

Nivell bàsic

Curs bàsic - elemental
Temes 9-10

E1
Nivell elemental

Diàleg multimèdia 3

Temes 11-13 E2

Curs elemental
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Temes 14-15 E3
Cada CD-Rom s’estructura en cinc temes i cada tema té quatre rutes. Cada ruta té dues
pàgines d’exercicis i representa, aproximadament, dues hores de feina amb l’ordinador, cosa
que fa un total de quaranta hores de dedicació individual per cada CD-Rom, és a dir, 120 hores
per tot el curs. Cal dir que aquestes hores depenen del ritme d’aprenentatge de cada alumne.

2) Recursos en paper
Llibres de text
A1
Mas, M.; Vilagrasa, A.: Veus 1. Curs de
Montserrat, Barcelona.
— Veus 1. Curs de català. Llibre
Montserrat, Barcelona.
A2
Mas, M.; Vilagrasa, A.: Veus 2. Curs de
Montserrat, Barcelona.
— Veus 2. Curs de català. Llibre
Montserrat, Barcelona.

català Llibre de l’alumne. Publicacions de l’Abadia de
d’exercicis i gramàtica. Publicacions de l’Abadia de

català Llibre de l’alumne. Publicacions de l’Abadia de
d’exercicis i gramàtica. Publicacions de l’Abadia de

Badia, D. (1997): Llengua catalana. Nivell llindar (1, 2, 3). Edicions l’Àlber, Vic. [Llibre i CD]
Badia, D. [et al.] (1997): Llibreta autocorrectiva de vocabulari (1a, 2a, 3a). Edicions Eumo, Vic.
[Exercicis de vocabulari amb les solucions]
Abelló, X.; Rodríguez, J.: Llengua catalana. Bàsic 1, 2 i 3. Editorial Barcanova, Barcelona. (El
solucionari es ven a part).
Guerrero, I. [et al.]: Guia didàctica. Nou nivell bàsic 1, 2 i 3. Castellnou Edicions, Barcelona.
Guerrero, I. [et al.]: Nou nivell bàsic 1, 2 i 3. Castellnou Edicions, Barcelona.

Verbs
Pujol i Bosch, A.: Els verbs catalans. Les conjugacions de les Illes Balears. Cofuc, Palma.

5

