SELECCIÓ DE RECURSOS LINGÜÍSTICS EN LÍNIA- gòTIC Ajuntament de Tàrrega

Optimot. Consultes lingüístiques
http://optimot.gencat.cat/
Servei unificat de consultes lingüístiques. Consta d’un cercador, que permet trobar de forma
ràpida i autònoma la resposta als dubtes més habituals en l’ús de la llengua catalana. Inclou
informació del Diccionari de la llengua de l’Institut d’Estudis Catalans, dels diccionaris catalàcastellà i castellà-català de l’Enciclopèdia catalana, del Termcat, Fitxes de l’Optimot, criteris
lingüístics de la SPL, Nomenclàtor de Toponímia major de Catalunya, verbs conjugats.

DICCIONARIS
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
http://dlc.iec.cat/
Diccionari normatiu. Per saber si hem escrit bé una paraula. Hi consta l’entrada, la categoria i
la definició.

L’Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/
La Gran Enciclopèdia Catalana és un diccionari enciclopèdic que conté tota la terminologia de
la Gran Enciclopèdia Catalana. Des d’aquesta pàgina podeu fer la cerca per Diccionari -permet
accedir a les definicions del Diccionari de la llengua- o per Enciclopèdia –i accediu als
continguts de la Gran Enciclopèdia Catalana.

Diccionaris en línia del Termcat
Diccionaris en línia TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/

Diccionari de la llengua catalana multilingüe
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm

Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany. Conté un
Diccionari de la llengua catalana de 20.000 entrades amb més de 30.000 definicions. En un
bloc a part de les definicions, cada article ofereix les equivalències en castellà, anglès, francès i
alemany.

Diccionaris Vox
http://diccionaris.cat/index.php
Diccionaris d'equivalències català-castellà, català-anglès, català-francès i a la inversa,
de sinònims i de llengua general.

Diccionaris del diari AVUI

http://www.avui.cat/cat/diccionaris.php
Diccionaris d'equivalències català-castellà, català-anglès i a la inversa i de sinònims.

CERCADORS TERMINOLÒGICS
Cercaterm (TERMCAT, Centre de Terminologia)
http://www.termcat.cat/ca/
Eina de consulta multilingüe que pot ajudar a resoldre qualsevol dubte terminològic que
sorgeixi en la redacció de textos especialitzats en català. Hi ha la paraula en català, castellà,
francès i anglès. En alguns casos hi ha la definició. Es pot fer la consulta per àrea d’especialitat.

MODELS DE DOCUMENTS
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/document.pd
f (Documentació jurídica i administrativa)

CRITERIS
Conté criteris referits a qüestions de sintaxi i redacció (puntuació, mots connectors, etc.) i a
convencions (tractaments protocol·laris, abreviacions, referències bibliogràfiques, majúscules i
minúscules, etc.).
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/abrevia.pdf
(abreviacions)
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/majus.pdf
(majúscules i minúscules)

TRADUCTORS
http://www.gencat.cat/llengua
En el web de llengua catalana hi ha el banner TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA on es pot
accedir a tots els recursos de traducció. En destaquem els següents:

Traductor Google
Traductor automàtic en línia que permet traduir entre el català i més de 50 llengües.
Lucy LT - KWIK Translator
Traductor català-castellà, castellà-català, català-anglès, anglès-català, català-francès, francèscatalà, català-alemany i alemany-català. És el mateix sistema basat en regles que feia servir el
traductor Gencat.

ALTRES EINES DE CONSULTA I D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
LO-deCaF (Lèxic Obert de Català Flexionat)
Eina desenvolupada per l’IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada), de la
UPF, adreçada tant al gran públic com a la comunitat científica, que ofereix resposta a
dubtes sobretot de morfologia. Per optimitzar la cerca, cal anar a cercar el recurs
corresponent, en comptes de fer una cerca general.
Inclou els recursos següents:
Diccionari de topònims i gentilicis
Diccionari de noms deverbals
Diccionari de manlleus
Diccionari de divisió sil·làbica
Diccionari per a mots encreuats
Més recursos
Presenta totes les formes flexionades del mot que es busca, amb la divisió sil·làbica i
la font on s’ha documentat.
ésAdir. Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

CURSOS EN LÍNIA
Entorn virtual per a l’aprenentatge de la llengua
www.parla.cat

