
nivells bàsic i elemental

Llibres

Llengua catalana
Bàsic 1, 2 i 3 i Elemental 1, 2 i 3.
També tenen un solucionari i material d’aula.
Barcelona: Barcanova Editorial

Curs de llengua catalana
Nou nivell Bàsic 1, 2 i 3 i Nou nivell Elemental 1, 2 i 3. Aquests llibres 
també inclouen un CD per practicar la llengua oral, una guia 
didàctica i una carpeta de recursos per treballar d'una forma lúdica i 
eficaç els continguts per a l'obtenció del Certificat de nivell elemental 
de català.
Barcelona: Castellnou Edicions, 2010

 Passos. Curs de català per a no catalanoparlants
Passos 1, nivell bàsic i Passos 2, nivell elemental.
També tenen tres quaderns d’exercicis per a cada nivell i un CD amb 
material d’àudio.
Barcelona: Editorial Octaedro

Veus
Curs de català. Llibre de l’alumne. Nivell 1 i 2
Cada nivell també té un CD amb material d’àudio i un llibre 
d’exercicis i gramàtica amb exercicis, solucions dels exercicis, 
gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

CD-ROM

Diàleg multimèdia 1, 2 i 3
Cada CD-ROM inclou unes historietes que posen l’alumne en 
siutacions de la vida quotidiana que el motiven a parlar i el posen en 
contacte amb la llegua oral. Té una àmplia varietat d’exercicis amb el 
model de correcció, es pot gravar la veu i fer pràctiques 
d’autocorrecció.
Consorci per a la Normalització Lingüística

Galí. Guia per a l’autoaprenentatge de la llengua interactiu
Activitats àudio i exercicis interactius per practicar la llengua.
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament

Per Internet

Parla.cat
Espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua. La 
proposta formativa s’organitza, d’acord amb els programes de la 
Direcció General de Política Lingüística.
http://www.parla.cat/

Vincles 1 i 2
Propostes didàctiques interactives que permeten exercitar les 
habilitats lingüístiques per a persones que inicien l’aprenentatge 
del català. És una proposta del Departament d’Ensenyament  per 
a l’alumnat nouvingut.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/
vincles1/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/
vincles2/index.html

Intercat
Guia de conversa universitària anglès-català. Guia de conversa 
multimèdia. Es poden escoltar els mots i les frases en català i 
anglès. També conté informació sobre la situació de la llengua a 
Catalunya i sobre els programes d’acollida cultural i d’intercanvi 
de llengües que ofereixen les universitats catalanes.
http://www.intercat. cat/ca/aprenc-catala.jsp

Learn catalan
Material per a anglòfons que inclou estructures de conversa i 
verbs conjugats.
http://www.cookwood.com/personal/learncatalan.html

Lingcat
Presentació sobre la llengua catalana que té com a objectiu 
resoldre els principals dubtes que els participants en programes 
d’intercanvi universitaris puguin tenir sobre la realitat 
sociolingüística de Catalunya –i de l’àrea de parla catalana en 
general- i sobre com aquesta realitat es reflecteix en la vida 
universitària.
http://www.intercat.gencat.es/lingcat/

nivells intermedi i suficiència

Llibres

Llengua catalana
Intermedi 1, 2 i 3. Suficiència 1, 2 i 3.
També tenen un solucionari i material d’aula.
Barcelona: Barcanova Editorial

Curs de llengua catalana
Nou nivell Intermedi 1, 2 i 3.  Suficiència 1, 2 i 3. 
Barcelona: Castellnou Edicions, 2010 

1000 exercicis per al nivell C
Barcelona: Castellnou Edicions

Català sense distàncies, curs d’autoaprenentatge 1, 2 i 3
Barcelona: Editorial Pòrtic

Llengua catalana. Nivell de suficiència. Català per a adults 1, 2, 3, 4, 
5 i 6
Inclou llibre i disquet.
Vic: L’Àlber

10 exàmens de nivell B de català
Barcelona: Teide, 1997

10 exàmens de català: El nou nivell C
Barcelona: Teide, 1997

CD-ROM

Divercat
Curs de nivell mitjà fet pels serveis lingüístics de diferents 
universitats catalanes.

Per Internet

Parla.cat
Espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua.  
S’organitza, d’acord amb els programes de la Direcció General de 
Política Lingüística.
http://www.parla.cat

Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya
Itineraris d’aprenentatge. Permeten adquirir nous coneixements de 
manera autònoma partint d’uns coneixements previs.  
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/ 

Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya
Dictats en línia
http://www.gencat.cat//llengua/dictats/

Servei d’autoformació en Llengua Catalana SALC
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(Universitat Pompeu Fabra)
En aquesta web s’hi pot trobar material d’autoaprenentatge, elaborat 
per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya, que permet treballar de manera autònoma els nivells 
elemental, mitjà i avançat de la llengua catalana
http://www.upf.es/gl/

Programa d’autoaprenentatge de la llengua catalana PELC
El Govern de les IIles Balears i la Universitat de les Illes Balears han 
elaborat el Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana que, a 
través d’Internet, permet aprendre o millorar el coneixement de 
català i fer-ne l’avaluació.
http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/cursos/
cursos_catala_xarxa.html

Centre d’autoaprenentatge de Llengües CAL
(Universitat Jaume I)
El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I posa a 
disposició de tota la comunitat universitària el centre 
d’autoaprenentatge de llengües, adreçat a totes aquelles persones 
que volen aprendre una llengua (alemany, anglès, català, espanyol 
per a estrangers o francès) de forma autònoma o reforçar aspectes 
per arribar al nivell de llengua desitjat.
http://sic.uji.es/CA/serveis/slt/cal/cal1.html

nivell superior

Llibres

Nivell D. Llengua catalana
Barcelona: Castellnou, 2001
Llengua catalana. Material didàctic per a cursos de NIVELL D
Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
2001

Per Internet
Direcció General de Política Lingüística Generalitat de Catalunya
Dictats en línia.
http://www.gencat.cat/llengua/dictats/

Autoaprenentatge de llenguatge jurídic
Departament de Justícia
http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html

diccionaris

Llibres

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Diccionari de la llengua catalana
Barcelona: Edicions 62, Enciclopèdia Catalana, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
València: Edicions 3 i 4. Palma: Moll. 1997

Gran diccionari de la llengua catalana
Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1988

XURIGUERA, J.B. Els verbs catalans conjugats
28º edició, Barcelona, Claret, 1992

HERNÁNDEZ SONALI, Ll. Tots els verbs, amb els principals usos 
preposicionals
Barcelona, Teide, 2003

Per Internet

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Diccionari de la llengua catalana
Barcelona: Edicions 62, Enciclopèdia Catalana, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. 
València: Edicions 3 i 4. 
Palma: Moll. 1997
http://dlc.iec.cat/

Diccionari de la llengua catalana
Barcelona, Enciclopèdia Catalana
http://diccionari.cat

Diccionari Avançat Català – Castellà
Vox
http://www.diccionarios.com/

Diccionari català-valencià-balear
http://dcvb.iecat.net/
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