AUTOAPRENENTATGE DE CATALÀ
NIVELL B2
1) Recursos per Internet
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 o la modalitat amb tutoria.
Nivell Intermedi: Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3.
Fitxer de so: català.
Curs de llengua catalana
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/home/seccions_tematiq
ues/usos_linguistics/recursos_linguistics/dossier_nivell_b.pdf
Material amb teoria i exercicis amb el solucionari.
GEX. Programa d’aprenentatge de llengua catalana
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm
Programa autocorrectiu per a l’aprenentatge de la llengua catalana. Conté
exercicis d’ortografia, de morfologia, de lèxic i de sintaxi, amb les pàgines
d’ajuda corresponents.
SALC. Servei d’Autoformació en Llengua Catalana
Universitat Pompeu Fabra
http://salc.upf.edu/
En aquesta web s’hi pot trobar material d’autoaprenentatge que permet
treballar de manera autònoma els nivells intermedi, de suficiència i superior de
la llengua catalana, com ara proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de
teoria, fitxes personals de treball, propostes de treball estàndard, dictats,
bibliografia complementària, un diccionari electrònic, informació sobre
l’acreditació del nivell de llengua i consells per aprendre a aprendre…
L’objectiu del Salc és oferir la possibilitat d’ampliar i de perfeccionar, de
manera flexible i individualitzada, els coneixements de llengua catalana.
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Dictats
Dictats en línia
Generalitat de Catalunya
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/dictats
_de_nivell_intermedi
Trobareu un total de 188 dictats en línia, que corresponen als nivells
intermedi, de suficiència i superior.
Cada dictat es compon d’un text escrit (arxiu PDF) i d’una audició o
enregistrament sonor (arxiu MP3).
El nivell intermedi treballa les regles generals de l’ortografia i algunes
excepcions d’ús freqüent.
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.
Optimot
Consultes lingüístiques, diccionari i traducció
www.gencat.cat/optimot
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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
Generalitat de Catalunya
http://gencat.cat/optimot/
En aquesta pàgina, si seleccionau 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 variants
dialectals principals.
Fonètica: pronunciació catalana
Guia de correcció fonètica
http://www.bibiloni.net/correcciofonetica/
Utilitzar la llengua amb correcció és important; i, sobretot, si, a més, parlau en
català públicament i us interessa donar una bona imatge; si sou ensenyant i us
sentiu responsable del model donat als vostres alumnes; i, especialment, si sou
professional dels mitjans de comunicació audiovisuals (ràdio, televisió) i sou
conscient que la qualitat lingüística és una part essencial de la qualitat global
del producte que oferiu, aquestes pàgines us poden ser molt útils.
Model de prova B2
Trobareu models de prova en l’enllaç següent:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=343369&lang
=ca
2) Recursos en paper
Llibres de text
COMELLES, S. [et al.]: Au idò! B2. Illes Balears. Català per a adults. Edició renovada i
adaptada al treball per tasques per Antonina Pujol. Editorial Barcanova,
Barcelona. (El solucionari es ven a part.).
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Consorci per a la Normalització Lingüística: Fem-ho fàcil. Català per a adults.
Intermedi 1, 2 i 3. Editorial Barcanova, Barcelona. (Els solucionaris es venen a
part.).
ALEMANY, E. [et al.]: Nou nivell intermedi 1, 2 i 3. Castellnou Edicions, Barcelona.
ALEMANY, E. [et alt.]: Guia didàctica. Nou nivell intermedi 1, 2 i 3. Castellnou
Edicions, Barcelona.
BADIA, J., BRUGAROLAS, N. I GRIFOLL, J.: Llengua catalana. Nivell B. Castellnou
Edicions, Barcelona. (El solucionari es ven a part.).
Verbs
PUJOL I BOSCH, A.: Els verbs catalans. Les conjugacions de les Illes Balears. Cofuc,
Palma.
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