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1. Diccionaris generals 

Diccionari de la llengua catalana  

Diccionari normatiu de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans). 

http://dlc.iec.cat/ 

Diccionari català-valencià-balear 

Diccionari obra de Mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll que 
recull, segons el subtítol de l’obra, les variants dialectals de la llengua catalana «al 
Principat de Catalunya, al Regne de València, a les Illes Balears, al departament 
francès dels Pirineus Orientals, a les valls d’Andorra, al marge oriental d’Aragó i a 
la ciutat d’Alguer de Sardenya». 

http://dcvb.iecat.net/ 

Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-català 

En aquesta pàgina, seleccionant la modalitat de cerca “castellà-català”, es poden 
consultar el Diccionari català-castellà i el Diccionari castellà-català de l’Enciclopèdia 
Catalana, que inclouen lèxic general, fraseologia i noms propis. 

http://optimot.gencat.cat/ 

Diccionari de la llengua catalana multilingüe 

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. També és possible fer la cerca des de qualsevol d’aquestes llengües 
usant els diccionaris bilingües inversos castellà-català, anglès-català, francès-
català i alemany-català (Enciclopèdia Catalana). 

http://www.multilingue.cat 

Diccionaris Larousse 

En aquesta pàgina es poden consultar un diccionari de la llengua catalana, un 
diccionari de sinònims i els diccionaris català-castellà, castellà-català, català-
anglès, anglès-català, català-francès i francès-català. 

http://www.diccionaris.cat/ 

http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://optimot.gencat.cat/
http://www.multilingue.cat/
http://www.diccionaris.cat/
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Diccionari de sinònims 

Aquest diccionari de sinònims en línia de l’Institut d’Estudis Catalans té l’objectiu 
de posar a l’abast dels usuaris de la llengua catalana un complement 
indispensable de qualsevol diccionari general. 

http://sinonims.iec.cat/ 

http://sinonims.iec.cat/
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2. Gramàtiques, dubtes lingüístics i recomanacions 

CUB. Criteris de la Universitat de Barcelona 

Qüestions d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, amb les actualitzacions de la 
gramàtica catalana de 2016. 

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=271 
 

Servei Lingüístic de la UOC 

En aquesta pàgina s’hi inclouen, entre d’altres, els apartats següents: “Dubtes 
més freqüents” i “Criteris lingüístics” (ortografia, gramàtica, lèxic, redacció de 
textos...), amb les actualitzacions de la gramàtica catalana de 2016 (Universitat 
Oberta de Catalunya). 

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html# 
 

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=271
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html
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3. Llenguatges específics 
 

Curs de llenguatge jurídic 

Curs de llenguatge jurídic en format PDF, dividit en 12 unitats amb el solucionari. 
Inclou un vocabulari de terminologia jurídica i administrativa. 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/cllj_2a_ed.pdf 
 

Tècniques de redacció de documentació administrativa 

Pretén contribuir a la formació eficient dels treballadors públics i capacitar-los 
perquè puguin redactar documents amb rapidesa i seguretat lingüística, 
gramatical i normativa (Francesca Ballester Cardell, UIB).  

http://www.uib.cat/digitalAssets/234/234111_te768cniques-de-redaccio769.pdf 
 

Autoaprenentatge de llenguatge jurídic 

Curs en línia flexible en què l'usuari decideix què, quan i en quin ordre vol 
aprendre llenguatge jurídic. Està dividit en tres apartats: teoria, exercicis i 
documents i consta de 14 unitats 

http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html 
 

Justiterm 

El Justiterm permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de 
termes jurídics i administratius. S'hi poden trobar termes i expressions jurídiques 
i administratives d'abast més general. 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/justiterm/ 
 

Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic (CILAJ) 

A través d’aquest portal podreu accedir a diferents reculls de cercadors o 
vocabularis de llenguatge administratiu i jurídic, models de documents i també de 
la legislació actual  

http://www.ub.edu/sl/cilaj/enllacos/welcome.html 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/cllj_2a_ed.pdf
http://www.uib.cat/digitalAssets/234/234111_te768cniques-de-redaccio769.pdf
http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/justiterm/
http://www.ub.edu/sl/cilaj/enllacos/welcome.html
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Cercador terminològic 

Aquest cercador et permet accedir a més de 13.000 termes jurídics en català 
procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de 
Dret impulsat pel TERMCAT. 

http://www.terminologiajuridica.cat/ 
 

Saps què? 

És un projecte elaborat pel Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial, que pretén 
fomentar un bon ús del català en l'àmbit de l'Administració de justícia. Consisteix 
en uns apunts lingüístics que tracten diferents aspectes concrets de la llengua 
general i del llenguatge jurídic, especialment problemàtics, que s'expliquen d'una 
manera senzilla i amb un to informal, a través d'un personatge que és qui 
presenta els temes i dóna unitat al conjunt.  

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/llengua_catalana/r
ecursos_aprenentatge_consulta/saps_que/ 
 

Criteris de correcció per als correctors del Servei Lingüístic de la UIB (2014) 

En aquest document en format PDF trobareu els criteris de correcció utilitzats pel 
Servei Lingüístic de la UIB, molt útil per resoldre dubtes puntuals d’un nivell 
avançat de llengua. 

http://slg.uib.cat/digitalAssets/322/322791_peralscorrectorsdelsluib_2014.pdf 

 

http://www.terminologiajuridica.cat/
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/llengua_catalana/recursos_aprenentatge_consulta/saps_que/
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/llengua_catalana/recursos_aprenentatge_consulta/saps_que/
http://slg.uib.cat/digitalAssets/322/322791_peralscorrectorsdelsluib_2014.pdf
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4. Cercadors generals, enciclopèdics i especialitzats 

 
Enciclopèdia Catalana 

Conté les entrades de lèxic i els articles enciclopèdics de la Gran enciclopèdia 
catalana i de multitud d’obres enciclopèdiques especialitzades en català. 

http://www.enciclopedia.cat/ 
 

Cercaterm 

Eina de consulta multilingüe que ajuda a resoldre dubtes terminològics de totes 
les àrees temàtiques (TERMCAT). 

http://www.termcat.cat 
 

Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat 

En aquest enllaç de la Universitat de Barcelona es poden descarregar en format 
PDF fins a 45 vocabularis bàsics multilingües d’especialitat (Botànica, Dret, 
Comptabilitat, Mineralogia, Internet, Biblioteconomia, etc.).  

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

Optimot, consultes lingüístiques  

Cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua 
catalana. Permet consultar d’una manera integrada diverses fonts, entre les quals 
destaquen els models de conjugació de la Gramàtica de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans, el Diccionari castellà-català, el Diccionari català-castellà 
i les Fitxes de l’Optimot (resolen els dubtes lingüístics més freqüents). 

http://optimot.gencat.cat 
 

http://www.enciclopedia.cat/
http://www.termcat.cat/
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/vobasics.php
http://optimot.gencat.cat/


 

 

 

8 
 

5. Reculls i altres recursos 

Diccionaris en línia 

Recull de vocabularis i diccionaris del Gabinet de Terminologia, Servei Lingüístic 
de la Universitat de les Illes Balears. 

http://slg.uib.cat/gabinets/gt/diccionaris_linea/ 
 

Diccionaris en línia 

Selecció de diccionaris en línia de la Generalitat de Catalunya. 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/Seleccio_de_webs_intere
s/diccionaris_en_linea/ 
 
 
 

http://slg.uib.cat/gabinets/gt/diccionaris_linea/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/Seleccio_de_webs_interes/diccionaris_en_linea/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/Seleccio_de_webs_interes/diccionaris_en_linea/
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6. Models de prova  
 
Nivell LA:  
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2702328&coduo=2486899&lan
g=ca 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2702328&coduo=2486899&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2702328&coduo=2486899&lang=ca

