AUTOAPRENENTATGE DE CATALÀ
NIVELL C2
1) Recursos per Internet
Cursos
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.
GEX. Programa d’aprenentatge de llengua catalana
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm
Programa autocorrector 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.
Dictats
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).
Superior: treballa totes les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves
excepcions.
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/dictats_d
e_nivell_superior/
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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.
Diccionari català – valencià – balear
Institut d’Estudis Catalans
http://dcvb.iecat.net/
Edició electrònica consultable a través d’Internet del Diccionari català – valencià –
balear. A partir del mot de consulta s’accedeix a la definició corresponent. També
s’hi inclouen les il·lustracions, les taules de flexió i la transcripció fonètica de cada
entrada. Convé recordar que aquest diccionari és de tipus descriptiu, no
normatiu. Això vol dir que trobarem paraules que no formen part de l’estàndard
de la llengua catalana.
Enciclopèdia Catalana
Grup Enciclopèdia Catalana
http://www.enciclopedia.cat/
L’Enciclopèdia conté les entrades de lèxic de la Gran Enciclopèdia Catalana
(excepte les de lèxic comú que són en el Diccionari de la llengua), i els articles
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enciclopèdics d’aquesta obra i els d’altres del Grup, que s’hi han incorporat
posteriorment (com els de la Geografia Comarcal de Catalunya); a més, se
n’introduiran de nous progressivament. Actualment l’Enciclopèdia té més de
350.000 articles.
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 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.
Optimot. Consultes lingüístiques
Generalitat de Catalunya
http://gencat.cat/optimot/
Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Direcció General de
Política Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre
de Terminologia TERMCAT. Consta d’un cercador d’informació lingüística que
ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l’Optimot es poden
consultar de manera integrada diferents fonts, com per exemple els models de
conjugació de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, el
Diccionari català – castellà i les fitxes de l’Optimot, que resolen els dubtes lingüístics
més
freqüents.
Quan les opcions de cerca que ofereix l’Optimot no resolen el dubte lingüístic, es
pot accedir a un servei d’atenció personalitzada.
Termcat
Centre de Terminologia
http://www.termcat.cat/
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El TERMCAT té com a missió garantir el desenvolupament i la integració de la
terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat en general,
mitjançant la creació contínua d’eines i de recursos innovadors i de qualitat, en un
diàleg permanent amb especialistes i usuaris.
En aquesta pàgina podreu fer consultes sobre neologismes (Neoloteca) i
terminologia (Cercaterm), i teniu diferents diccionaris en línia disponibles.
Llibre d’estil
Govern de les Illes Balears
http://sgtrelinst.caib.es/llibrestil/00index.html
En aquesta pàgina podeu consultar i fins i tot descarregar el Llibre d’estil del
Govern de les Illes Balears. Hi trobareu tot tipus de criteris i documents propis del
llenguatge administratiu.
CUB. Criteris de la Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php
El CUB és el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Aplega criteris lingüístics,
bibliogràfics, d’estil i convencions que ajuden la comunitat universitària a redactar
adequadament i afavoreixen una comunicació institucional de qualitat. També hi
podem trobar qüestions d’ortografia, morfosintaxi i lèxic.
Servei Lingüístic de la UOC
Universitat Oberta de Catalunya
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html
En aquesta pàgina s’inclouen, entre d’altres, els apartats següents: “Dubtes més
freqüents” i “Criteris lingüístics” (ortografia, gramàtica, lèxic, redacció de textos,
etc.).
És a dir
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
http://esadir.cat/
L’Ésadir va destinat, en primer terme, als professionals dels mitjans de
comunicació, especialment als redactors, locutors, traductors i dobladors. Tot i
això, pot ser una eina útil a molts altres professionals de la comunicació i de
l’ensenyament, a estudiants universitaris i, en definitiva, a qualsevol persona que
estigui interessada en l’ús de la llengua a la ràdio i la televisió, i en la feina que fan
dia
a
dia
els
serveis
lingüístics.
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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.
Redacció de textos
Argumenta
Diverses universitats catalanes
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html#
L’Argumenta és un material multimèdia basat en l’aprenentatge autònom per
donar suport en les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit
acadèmic i professional. S’estructura en 24 unitats temàtiques de consulta
independent i desiguals pel que fa a l’extensió i té dues concrecions materials, una
com a recurs de consulta i una altra com a producte formatiu dels serveis
lingüístics universitaris catalans.
Models de prova
Models de proves del certificat C2
Trobareu models de prova en l’enllaç següent:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=343369&lang=ca
Cercadors de recursos
Institut d’Estudis Baleàrics. Enllaços d’interès
https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11090713464768118
8847&lang=CA&cont=39779
Pàgina de l’Institut d’Estudis Baleàrics que conté una llista de diferents recursos
per aprendre català.
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Einescat
http://www.conselldemallorca.es/?&id_parent=10618&id_class=1852&id_section
=2215&id_son=12080
Espai elaborat pel Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca
amb enllaços a webs relacionats amb la llengua catalana. Aquest lloc us ofereix
una recopilació d’eines, recursos, materials i tot tipus d’informació sobre llengua
catalana.
SLUB. Recursos
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/sl/ca/recursos.htm#aprenentatge
Pàgina web en què trobareu enllaços a tot tipus de recursos en línia per aprendre
català.
Llengua catalana
Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/
Portal de la Generalitat de Catalunya en què podreu trobar tota la informació de
la Generalitat pel que fa a la llengua catalana: recursos d’aprenentatge,
certificacions de català, campanyes per al foment de la llengua, etc.
2) Recursos en paper
Llibres de text
CERCÓS, S; SUBIRÀ, L; TAULATS, D.: Nivell superior C2. Castellnou edicions,
Barcelona.
BADIA, J. [et al.]: El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català.
Castellnou Edicions, Barcelona.
RUAIX, J.: Català complet 1, 2 i 3. Curs superior de llengua catalana. Josep Ruaix editor,
Moià.
MACIÀ, J.: Faci’ls fàcils: els pronoms febles. Editorial Teide, Barcelona.
MACIÀ, J.: Lliguem mots: de la sintaxi a l’expressió. Editorial Teide, Barcelona.
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CASSANY, D.: La cuina de l’escriptura. Editorial Empúries, Barcelona. Reedició a
Biblioteca Universal Empúries.
Verbs
PUJOL, A.: Els verbs catalans. Les conjugacions de les Illes Balears. Cofuc, Palma.
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