Recursos lingüístics en català

Recursos lingüístics
Per aprendre...

- Consorci per a la Normalització Lingüística : ofereix formació arreu del territori.
- Parla.cat : meterials didàctics en línia per aprendre català. Es pot triar entre diversos
nivells i entre seguir la formació en modalitat lliure o amb tutoria,
- Curs de llengua catalana (nivell B) : inclou el solucionari.
- Curs de llengua catalana (nivell C) : inclou el solucionari.
- Materials per a l'acolliment lingüístic : materials per fer un primer contacte amb la llengua
catalana.
Per millorar i resoldre dubtes...
- Optimot . Cercador que permet resoldre els dubtes més freqüents sobre la llengua
catalana.
- Cercaterm : cercador de termes del TERMCAT, conté definicions, equivalències en altres
llengües, etc.
- Traductor automàtic en línia : informació sobre traductors en línia disponibles en català
La tecnologia, en català!
- Català, llengua digital : recull de recursos sobre aplicacions i tecnologia en català.
- Terminologia bàsica de dispositius mòbils : diccionari elaborat pel TERMCAT sobre
dispositius mòbils. Es pot consultar en línia o bé descarregar.
Per conjugar verbs
- Verbix : aplicació que mostra la conjugació de verbs en català i en altres llengües.
- Gran diccionari de la llengua catalana : en les definicions dels verbs en infinitiu hi inclou
l'enllaç. "Conjugació", que porta a la conjugació del verb cercat.
-

Catalanitzador de Softcatalà : eina per posar en català el nostre ordinador
Diccionaris
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-

Diccionari de la llengua catalana&nbsp; . Institut d'Estudis Catalans.
L'Enciclopèdia&nbsp; . Web de l'Enciclopèdia.
Recursos lingüístics en matèria jurídica i administrativa

-

Autoaprenentatge de llenguatge jurídic .
Diccionari jurídic català . Diccionari especialitzat en dret.
Justiterm&nbsp; . Cercador de termes jurídics i administratius en català i castellà.
Terminologia jurídica i administrativa . Recull que conté equivalències castellà-català.

I si fem voluntariat?

Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa
en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluïdament, i
un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.
El català, de bon humor!

Català a l'atac : Sèrie de 45 microespais de divulgació de temes lingüístics que mostren, amb
sentit de l'humor, ka riquesa expressiva de la llengua.
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