
 DICCIONARIS  

http://dictionary.cambridge.org  

Conté el diccionari de definicions d’anglès britànic i d’anglès americà en línia i de 

lliure accés de Cambridge University Press.  

http://www.catalandictionary.org  

Diccionari anglès-català, català-anglès. Tradueix les paraules d'una llengua a l'altra.  

http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol  

Diccionari anglès-espanyol, espanyol-anglès. És un diccionari molt complet on pots 

fer recerca de definicions, de sinònims en anglès, conjugar verbs, etc.  

GRAMÀTICA DE L’ANGLÈS  

http://www.eslcafe.com/grammar.html  

Explicació de la gramàtica anglesa amb molts exemples.  

http://www.visi.es/grammarcanal/grammarcanal.html  

Un lloc per repassar la gramàtica de l’anglès amb vídeos, exercicis interactius i 

correccions amb àudio.  

AUTOAPRENENTATGE  

http://www.englishclub.com/learn-english.htm  

Hi trobaràs lliçons de gramàtica, vocabulari, dictats, textos per llegir; podràs 

escoltar com es pronuncien les paraules, la ràdio en anglès, etc.  

http://literacynet.org  

Web per millorar la comprensió lectora en anglès. Hi ha un gran nombre de textos 

amb activitats interactives. L'alumne pot optar per llegir el text, escoltar el text, i 

veure un vídeo curt de la història.  

http://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk.htm  

Gran nombre d'àudios de textos i diàlegs per practicar la pronúncia.  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/  

La pàgina web pot ajudar millores el vostre anglès amb pràctica de llengua, puntes 

per gramàtica de plus dels exàmens i exercicis de vocabulari. Alhora, pots tenir 

divertit amb moltes activitats i jocs incloent-hi una zona de vídeo, una revista i 

trencaclosques. També pots afegir comentaris i interaccionar amb altres 

adolescents en el lloc. 

 



 

 

 

 DICCIONARIS  

 
http://www.rae.es  

En aquesta web hi trobaràs el diccionari de referència de la llengua 

espanyola.  

 

http://www.wordreference.com  

Hi trobaràs un àudio amb la pronúncia del mot en castellà, sinònims En 

aquesta web hi trobaràs el diccionari de referència de la llengua espanyola.  

 

http://www.wordreference.com  

Hi trobaràs un àudio amb la pronúncia del mot en castellà, sinònims, la 

definició, conjugació de verbs, imatges, traducció en anglès, francès, italià i 

portuguès, etc.  

 

http://www.diccionarios.com  

Hi ha definicions de paraules en castellà, així com la traducció a l'anglès, al 

francès, català, gallec, alemany, etc.; també pots escoltar com es pronuncia 

aquest mot en qualsevol de les llengües.  

 

 

AUTOAPRENENTATGE  

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella  

Conté una gran quantitat de recursos per aprendre llengua i literatura 

castellana d'una manera divertida. Està recomanat per a estudiants d'ESO.  

 

http://conteni2.educarex.es/mats/11757/contenido/home.html  

Explicació i activitats sobre els gèneres literaris.  

 

http://www.reglasdeortografia.com  

Les regles d'ortografia castellana i exercicis auto correctius per practicar-la.  

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/index.htm  

En aquesta web podràs practicar el castellà amb molts d'exercicis auto correctius 

de comprensió lectora, lèxic, morfologia, sintaxi, etc 

 

 

 



 DICCIONARIS GENERALS  

 
http://dlc.iec.cat  

El diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans és el diccionari 

normatiu, i dóna les definicions de les paraules en català.  

 

http://www.diccionari.cat  

Hi trobaràs la definició d’un gran nombre de mots en català, així com la conjugació 

completa de tots els verbs.  

 

www.diccionaris.cat  

En aquesta web pots cercar definicions i sinònims en català, i traduir paraules del 

català al castellà, a l’anglès i al francès, i a la inversa.  

 

http://www.enciclopedia.cat  

Enciclopèdia en català en línia i de lliure accés. A més de definicions, s’hi poden 

cercar noms propis de personatges destacats, noms de llocs, l’explicació de festes 

populars, etc.  

 

DICCIONARIS TERMINOLÒGICS  

 
http://optimot.gencat.cat  

És més que un diccionari: és un cercador d'informació lingüística que ajuda a 

resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Pots trobar-hi definicions de 

especialitzats, fitxes que resolen els dubtes més freqüents, verbs conjugats, 

traducció de català a castellà i a l’inrevés, etc. Gairebé tot és a l'Optimot.  

 

www.termcat.cat  

En aquesta web hi pots fer consultes gratuïtes de termes, és a dir, mots 

especialitzats de les diferents disciplines acadèmiques.  

 

http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/vobasics.php  

Vocabulari bàsic d’especialitats en català, castellà i anglès.  

 

CONJUGACIÓ DE VERBS  

 
http://www.verbix.com  

Conjugador verbal en desenes de llengües (català, anglès, francès, àrab, alemany, 

italià, espanyol, etc.).  

 

http:// www.diccionari.cat  

Conjuga els verbs en català. Per conjugar el verb primer cal cercar-lo (en infinitiu), 

t’apareix la definició i a sota del verb observaràs la paraula «conjugació», clicar-hi i 

tindràs el verb conjugat en català estàndard.  



http://www.xtec.cat/~gperez12/verbs.htm  

Web per conjugar verbs, només cal escriure el verb, clicar a «aquí», i ens apareix 

tota la conjugació, facilitada pel diccionari Didac.  

 

GRAMÀTICA DEL CATALÀ  

 
http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp>  

En aquesta web trobaràs els textos més avançats de la Gramàtica de la llengua 

catalana que publica l'Institut d'Estudis Catalans.  

 

AUTOAPRENENTATGE  

 
http://www.edu365.cat/batxillerat/llengua_literatura  

Web educativa on trobaràs dictats en línia, poesia, dites i frases fetes, programes 

d’auto aprenentatge, etc.  

 

www.parla.cat  

Ofereix cursos de català de diferents nivells i amb dues modalitats d'aprenentatge 

diferents. Pots trobar-hi vídeos, àudios, jocs, activitats amb animació, etc.; a més, hi 

ha un glossari, transcripcions, assistents i un espai de contingut lúdic i cultural  

 

http://www.xtec.es/~mibanez1/exerci.html  

Exercicis d’ortografia, morfologia i sintaxi de llengua catalana que podràs resoldre 

en línia. També hi ha un enllaç a la gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans, per si 

tens algun dubte.  

 

DICTATS  

 
http://www6.gencat.cat/llengcat/aprencat/dictats  

Podràs escoltar un gran nombre de dictats de diferents nivells i després corregir-

los.  

 

ALTRES RECURSOS  

 
www.softcatala.cat  

Conté un gran nombre de programes gratuïts i de qualitat en català per instal·lar-

los a l’ordinador. A més, hi ha un traductor i un corrector. 


