VALENCIÀ
VALENCIANO
Enlaces comprobados en abril de 2017
Imágenes de portada Banco fotográfico del CEFIRE de Elda
http://lavirtu.com/
Enllaços comprovats a l'abril de 2017
Il·lustracions de portada Banc d'imatges del CEFIRE d'Elda
http://lavirtu.com/
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Recursos per a l'aprenentatge del valencià-català

Recursos generals
Activitats del nivell Superior (C2) Diputació de València
Exercicis per continguts. Resposta múltiple, trencaclosques, omplir buits, associació, mots
encreuats...
http://web01.dival.es/normalitzacio/
Aprèn Valencià UPV
Centre d'autoaprenentatge de valencià, un espai on l'usuari pot utilitzar diferents tipus de
mitjans i de materials per aprendre llengua al seu ritme.
https://media.upv.es/#/catalog/channel/eda03965-19d6-1a4e-abaf-cf5b04ce1a6e
Aprenentatge de valencià. Robert Escolano
Exercicis distribuïts en nivells, recursos en Internet, diccionaris, dubtes, etc.
https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/aprenentatge_cap.htm
Arraval-TIC
Eines de llengua de tot tipus (Llista d'enllaços).
https://sites.google.com/site/arravaltic/
Autoaprenentatge en línia UPV
Pàgina del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV. Exercicis per nivell,
cursos, dictats i altres activitats.
http://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/cav/892565normalv.html
AVL Documents normatius
Pàgina d'accés als documents normatius de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
http://www.avl.gva.es/web/documents-normatius/documents-normatius
Curs de valencià mitjà
Materials del curs de valencià mitjà de la FPA Sagunt.
https://sites.google.com/site/cursdevalenciamitja/continguts
Curs valencià C1 USO
Curs i recursos de referència complementaris.
https://sites.google.com/site/usovalenciac1/
Dictats per a l'autoaprenentatge del valencià
El Servei de Política Lingüística de la Universitat de València ofereix tota una sèrie de
dictats (tres nivells) per a treballar l’expressió escrita.
http://www.uv.es/spl/v/aprendre/dictats/index.htm
Dubtes més freqüents
La UOC presenta una col·lecció de dubtes ordenada alfabèticament.
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http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari
EINESCAT
Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana
(autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre
els certificats de català...).
http://www.conselldemallorca.cat/?
&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=2215&id_son=12080
És a dir
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de
Catalunya.
http://www.esadir.cat/
GALI
El Galí en línia fereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge
interactiu de les llengües catalana i occitana, especialment recomanat per als alumnes
nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.
http://clic.xtec.cat/gali/
Gripau
Aquest material proporciona enllaços als webs de les universitats públiques valencianes,
informació sobre docència en valencià, recomanacions per a millorar la redacció de textos
en valencià i, finalment, alguns recursos (per a ordinador o dispositiu mòbil) que ajuden a
millorar els escrits o que permeten fer exercicis d’autoaprenentatge de valencià.
https://web.ua.es/gripau/
Itineraris d'aprenentatge (nivell suficiència)
Gèneres textuals, patrons discursius, continguts lingüisticotextuals.
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/
Jugallengua
Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, a través
d'un joc de preguntes i respostes sobre llengua. L'usuari pot triar entre una modalitat
general, en què les preguntes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i
morfosintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes van referides a
subapartats concrets (accents i dièresi, grafies, vocabulari, errors morfosintàctics,
pronoms, etc.).
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/jugallengua
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Preparació de proves
Material utilitzable per a preparar-se qualsevol de les proves de nivell de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv/preparacion-pruebas
Lectures i dictats
Lectures i dictats de grau mitjà i superior per a preparar proves de la JQCV.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv/lecturas-y-dictados
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Lliçons i exercicis de català
Llista molt completa de recursos per a l'aprenentatge del català i proves amb models.
http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/
Observatori de la llengua valenciana
Recursos d'aprenentatge de valencià, dubtes, campanyes, notícies, orientacions diverses.
http://observatoridelallenguavalenciana.org/ferramentes/
Pràctic
Pràctic és un programa que integra un conjunt d'activitats d'autoaprenentatge, de manera
que l'usuari, gràcies al sistema d'autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el
grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de
dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/practic
Recursos de valencià
Classes en format pdf.
http://recursosvalencia.blogspot.com.es/p/classes-en-pdf_5.html
Unitat per a l'educació multilingüe
Recursos linguístics de la UEM. Universitat d'Alacant.
http://www.iifv.ua.es/web_uem/contingut.php?tipus=RECLIN#.WMm4d2_hCM8
Valencià sense embuts
Site de Google gestionat per Joan Andreu i Miquel Navarro, professors de valencià de la
Universitat Miguel Hernández. Material de tot tipus. Exercicis de preparació de proves.
https://sites.google.com/site/valenciasenseembuts/exercicis/material-historic
Vincles Edu365.com
Material interactiu que té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de la
competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure).
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
Vine
Vine és un material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment
dissenyat per a l'alumnat nouvingut. Els docents poden utilitzar aquest material perquè els
seus alumnes aprenguen les estructures lingüístiques bàsiques en situacions familiars i
quotidianes.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/vine
XTEC Llengua catalana i literatura
Recursos de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Recursos de llengua i literatura.
Comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral, literatura.
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/catala/

Gramàtica
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Gramàtica Valenciana Bàsica. AVL
La Gramàtica valenciana bàsica representa la voluntat de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua de facilitar l’accés a la seua doctrina gramatical a amplis sectors de la població
valenciana interessats a utilitzar dignament el valencià.
http://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/GVB.pdf/5f11842c-9b6c-4909-8a91cfc115aec30f
Gramàtica Normativa Valenciana. AVL
La GNV de caràcter normatiu i descriptiu, s'estructura en blocs dedicats a l'ortografia, la
sintaxi i la flexió, i la formació de paraules.
http://www.avl.gva.es/va/documents-normatius/destacadoImagen/0/document/GNV.pdf
Gramàtica zero
Projecte de la Universitat de València concebut com a suport pràctic per a resoldre els
problemes i dubtes més habituals en l’ús lingüístic, sobretot en la sintaxi.
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
Guia d'usos lingüístics
Publicació del Consell General de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
http://www.uv.es/splweb/Documentos/Guia_usos_linguistics.pdf
Resum de gramàtica bàsica. UB
Publicació de la Universitat de Barcelona destinada a l'autoaprenentatge de català per
Internet.
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
Verbix
Conjugador de verbs en català.
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml

Ortografia
La normativa ortogràfica del valencià (AVL)
Criteris ortogràfics del valencià oficialitzats per l'AVL.
http://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/Ortograf.pdf/5a4e9e3e-b04e-43f0-85d161debac551ff
L'ortografia
Apunts ortogràfics (fitxes) dins d'un projecte didàctic més general.
https://www.ortografia.biz/apunts/ortografia/
L'ortografia al carrer
Projecte que reuneix faltes ortogràfiques trobades al carrer i agrupades per categories.
http://lortografiaalcarrer.cat/
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Diccionaris/ Lèxic
Diccionari de la Llengua Catalana Institut d'Estudis Catalans
Web: http://www.avl.gva.es/lexicval/
App iTunes: https://itunes.apple.com/es/app/diec2-en-linia/id522045858?mt=8
App GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iec.diccionarionline
Diccionari de sinònims. Albert Jané
http://sinonims.iec.cat/sinonims.asp
Diccionari Normatiu Valencia AVL
Web: http://www.avl.gva.es/lexicval/
App iTunes: https://itunes.apple.com/es/app/diccionari-normatiu-valencia/id942967321?
mt=8
App GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ecran.avl.dnv&hl=ca
Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià AVL
http://www.avl.gva.es/web/documents-normatius/diccionari-ortografic-i-de-pronunciaciodel-valencia-dopvDidac
Diccionari especialment pensat per a l'aprenentatge de la llengua. Definicions escrites
amb un llenguatge senzill . Il·lustracions integrades.
http://www.dicdidac.cat/
Material didàctic
Cartells sobre vocabulari bàsic per àmbit, autodefinits per al repàs de vocabulari., etc.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/material-didactico
MUDSdeMOTS
MUDS de MOTS és un conjunt d'activitats interactives d'aprenentatge de lèxic en llengua
catalana per a estudiants d'ESO i Batxillerat.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm
Portal terminològic valencià
Portal de consultes terminològiques AVL
http://www.avl.gva.es/lexicval/ptv
Salt
Consulta de diccionaris.
https://salt.gva.es/saltdics/
TERMCAT
El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat per la Generalitat
de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. Consultes, documentació, assessoria
terminològica formació...
http://www.termcat.cat/ca/
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Vocabulari de barbarismes
Llista alfabètica de barbarismes útil per al ús de la llengua amb genuïnitat.
http://www.ceice.gva.es/documents/161863176/162975848/Barbarismos.pdf/729f183387a5-4281-9d2c-f0890cee2279
Vocabularis de llenguatges específics Recursos en línia UPV
Obra de suport per a la docència del valencià del Servei de Promoció i Normalització
Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Hipervincles sobre terminologia.
https://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/info/recursos_en_linia_2014.pd f

Fonética
Atles interactiu de l'entonació del català
L’Atles interactiu de l’entonació del català té com a objectiu la presentació sistemàtica
d’una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels
dialectes catalans.
http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/
Els sons del català
Recursos i materials per facilitar l'ensenyament de la fonètica i la fonologia catalanes.
Taules de sons, glossari, exercicis, enllaços.
http://www.ub.edu/sonscatala/
Fonet. Pràctiques de fonètica
Recurs de la Universitat d'Alacant per a practicar la fonètica valenciana.
http://www.iifv.ua.es/web_uem/contingut_ind.php?id=84#.WMm3rG81-M8
Guía de correcció fonètica. Gabriel Biblioni
Correcció de faltes bàsiques, orientacions per a la bona pronunciació, Models de
pronunciació.
http://www.bibiloni.net/correcciofonetica/
Pronunciem
Activitats d'autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut.
http://www.xtec.cat/~jpi/index.htm

Media
Guia online de mitjans en català
http://www.lesrevistes.cat/guiademitjans/index.php
Iquiosc.cat
Premsa i revistes digitals en català.
http://www.iquiosc.cat/
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Llista de premsa en català (Viquipèdia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_premsa_en_catal%C3%A0
Llista de emissores de ràdio en català (Viquipèdia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d'emissores_de_r%C3%A0dio_en_catal%C3%A0
Països Catalans FM
http://www.paisoscatalans.fm/
Països Catalans TV
http://www.paisos-catalans.tv/

Blogs
El bagul de les lletres
Blog de Vanesa Martín. Jocs, continguts de llengües, enllaços, etc.
http://elbaguldeleslletres.blogspot.com.es/p/jocs-de-llengua.html
Llengua valenciana
Blog de llengua del CEIP Cervantes de Monòver. Activitats i recursos per aprendre
valencià. Activitats distribuïdes per cicles: gramàtica, ortografia, vocabulari, escriptura,
literatura, jocs...
https://actividadeslengua.wordpress.com/
Recursos de valenciá
Blog d'enllaços i descàrregues de Joan M. Roig, professor de valencià. Conté una de les
llistes més completes de recursos ordenats per categories per aprendre i ensenyar
valencià.
http://recursosvalencia.blogspot.com.es/
Sense pèls en la llengua
Blog de M. Àngels Soler adreçat als aprenents de la llengua. Recursos, dubtes, enllaços,
novetats, convocatòries...
http://sensepelsenlallengua.blogspot.com.es/

Podcast
10 Podcast en valencià que has de conèixer
Exemples de podcasts en valencià que podem seguir sobre tot tipus de tema i per a
tothom.
http://www.tresdeu.com/2016/11/podcast-valencians.html
Llista de podcasts en català
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Llista de podcasts que agrupa iniciatives independents i provinents de mitjans de
comunicació.
http://podcatala.blogspot.com/p/llista-de-podcasts-en-catala.html
Podcasts (Blog Betes & Clicks)
Descripció d'una nova app i 10 recomanacions de podcasts en català.
http://www.betesiclicks.com/2012/07/podcasts-una-nova-app-i-10-recomanacions-depodcasts-en-catala/
Podcast.cat
Continguts de programes de ràdio i televisió en català agrupats per categories.
http://podcasts.cat/

Textos
Aprendre Textos
Web al servei de la formació i actualització dels mestres de Primària i Infantil envers
l'ensenyament i l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.
http://aprendretextos.com/
Argumenta UAB
Material multimèdia per donar suport en els competències lingüístiques i comunicatives en
l'àmbit acadèmic i professional.
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/#
Escriure textos
Projecte elaborat conjuntament amb el CEIP Ferran i Clua de Valldoreix.
http://www.xtec.es/~mjulia/projecte/index.htm
Models de documents
http://www.conselldemallorca.cat/?
&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=2215&id_son=12080&id_grandson=11795

Cultura
Cançons i lletres
Blog amb cançons i lletres en valencià-català.
https://noesuntimo.blogspot.com.es/
Lletra
La literatura catalana a Internet.
http://lletra.uoc.edu/
Música de poetes
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Espai virtual per a la música i la literatura promogut per la UOC.
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentaci
o
Músicalliure.cat
Creacions musicals en català editades sota llicències no restrictives o que permeten la
seva compartició, lliure descàrrega i segons el cas la creació d'obres derivades i ús
comercial.
http://www.musicalliure.cat/
Viasona
Enciclopèdia de la música catalana a Internet. Proposta que pretén indexar artistes i
grupos que han cantat en català, a més dels discos editats i les cançons.
https://www.viasona.cat/

Programari i apps
Apertium
Traductor automàtic. Universitat d'Alacant.
http://apertium.ua.es/
Aplica't
Aplicació en llengua catalana dedicada a l’anàlisi de dubtes, dificultats i incorreccions,
amb explicacions i equivalències en castellà i anglès. Desenvolupada amb el suport de la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya.
https://itunes.apple.com/es/app/aplicat/id589020379?l=ca&mt=8
Apps en català
Catàleg amb apps en català.
http://www.appsencatala.cat/
Gencat App de la setmana
Iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura per fer
conèixer l’oferta d’aplicacions per a dispositius mòbils en català.
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetmana/
Gripau
Llista de programari, apps i recursos lingüístics (traductors i correctors).
http://www.gripau.eu/programari-informatic-valencia/traductors-correctors.html
SALT
Traductor, corrector i programa d'autoaprenentatge que permet passar els textos del
castellà al valencià i a la inversa, detectar errors i aprendre valencià a partir dels errors.
http://www.ceice.gva.es/web/salt/programa-salt
Softcatalà
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Organització sense ànim de lucre que fomenta l'ús del català a les noves tecnologies. Lloc
web que recopila els projectes de Softcatalà i tot el programari existent en català.
Traductor, corrector, diccionari...
http://www.softcatala.org

Altres
Col·lecció llengua, immigració i ensenyament del català
Col·lecció pensada per ajudar i integrar les persones que arriben a Catalunya d'arreu del
món. Cadascun dels volums és fruit d'un estudi de les llengües estrangeres no
comunitàries més parlades a Catalunya i en fa notar els aspectes que poden afavorir o
entorpir l'aprenentatge del català. Això ha de facilitar l'ensenyament del català a persones
amb qui inicialment hi pot haver més dificultats de comprensió i de relació verbal.
L'estructura pròpia dels volums de la col·lecció és la següent: identificació de les llengües,
descripció gramatical de caire pràctic i general, llista dels errors més comuns comesos
pels seus parlants en usar el català, vocabularis, bibliografia i apèndixs. Aquestes
publicacions es poden descarregar en format PDF, i fins al moment s’han editat els títols
següents:
Llengua i immigració
L'Àrab
El Xinès
El Soninké i el Mandinga
El Berber
El Fula i el Wòlob
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/immigracio/col_leccio
_llengua_immigracio_i_ensenyament_del_catala
Com funcionen les coses
Material interactiu que, a través d'infografies, descriu el funcionament de molts objectes.
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/
Criteris linguístics de l'Administració de la Generalitat
"Llibre d'estil" de l'Administració de la Generalitat Valenciana amb la voluntat de
transcendir els usos estrictament administratius i ser útil en altres àmbits.
http://www.ceice.gva.es/documents/161863132/163843714/Criteris+Ling%C3%BC
%C3%ADstics_web.pdf/6f973b73-2003-4c72-a608-6f0afbfc8c59
Curs de llenguatge administratiu valencià. UA
Pàgina de la Universitat d'Alacant. Explicacions i exercicis sobre llenguatge administratiu
valencià oferits en el curs Recursos Informàtics aplicats a la redacció de documents
administratius.
https://web.ua.es/va/cau/curs-de-llenguatge-administratiu-valencia/llenguatgeadministratiu.html
El cos humà
Recurs interactiu d'Edu365.cat. Vocabulari i informació sobre el cos humà.
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http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/
Enciclopedia.cat
Cercador de referència en català.
http://www.enciclopedia.cat/
Enciclopèdia de la naturalesa
http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia de les ciències
Recurs interactiu en línia d'Edu365.cat sobre ciències de la naturalesa.
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/
Guia lingüística UOC
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/Guia_catalana_ABRIL_V2_2008.pdf
Guies de conversa
Guies de conversa bàsica valencià – altres llengües (xinés, portugués, italià, francés, rus,
anglés, romanés, alemany.
http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/guias-de-conversacion
Guies de conversa universitària
Guies bàsiques de conversa català – altres llengües de la Universitat de Barcelona.
Web: http://www.ub.edu/sl/guia/index.php
App Tunes: https://itunes.apple.com/us/app/guia-de-conversa/id567080726?mt=8
App GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=cat.gencat.mobi.guiaconversa#?
t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY2F0LmdlbmNhdC5tb2JpLmd1aWFjb252ZXJzYSJd
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