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RECURSOS LINGÜÍSTICS A INTERNET 

 

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. 
 
Si la resposta del cercador no és l’esperada, es pot fer la consulta lingüística a través d’una 
bústia d’atenció personalitzada accessible des de la mateixa pàgina web on hi ha el cercador. 
 
Si la persona usuària no té accés a Internet o per altres motius vol tenir l’opció de fer una 
consulta telefònica: es pot trucar al 902 87 96 59. 
 

Altres recursos:  
 
Diccionaris en línia 
 
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
http://dlc.iec.cat 
 
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. La recerca per Diccionari permet accedir a les definicions del 
Diccionari de la llengua. Els continguts que es troben dins de cadascuna de les entrades 
lexicogràfiques és molt ampli i ofereix, entre d’altres, la partició sil·làbica dels mots que 
ofereixen alguna dificultat, els estrangerismes més freqüents amb la seva pronúncia, exemples 
d’ús, els plurals irregulars i la conjugació completa de tot el paradigma verbal. 
 

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. 
 

http://optimot.gencat.cat/
http://dlc.iec.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm
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Conté quatre diccionaris bilingües inversos: castellà-català, anglès-català, francès-català i 
alemany-català. 
 

Diccionari de sinònims 
http://diccionaris.cat/index.php 
 
 

TERMCAT: Cercaterm 
http://www.termcat.cat 
 
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. 
 

Neoloteca 
http://www.termcat.cat/neoloteca 
 
Diccionari en línia de termes normalitzats. S’hi poden trobar tots els neologismes tècnics i 
científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la definició i les 
equivalències en altres llengües. 
 
 

Selecció de verificadors ortogràfics 
 
Maxigramar (correcció gramatical) 
http://www.maxigramar.com 
 

Escriu (per a Mac; ortogràfic i sintàctic) 
http://www.inedit.com 
 

Corrector i eines lingüístiques de l’Office (Microsoft) 

 
Traducció automàtica 
 
Traductor automàtic Generalitat de Catalunya 
http://traductor.gencat.cat/jsp/Faqs.jsp?locale=ca 
 

Instituto Cervantes 
http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp 
 

Translendium 
http://www.translendium.com 
 

Internostrum 
http://www.internostrum.com 
 
 

http://diccionaris.cat/index.php
http://www.termcat.cat/
http://www.termcat.cat/neoloteca
http://www.maxigramar.com/
http://www.inedit.com/
http://traductor.gencat.cat/jsp/Faqs.jsp?locale=ca
http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp
http://www.translendium.com/
http://www.internostrum.com/
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Altres webs 
 

Web de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat 
 

UOC. Universitat Oberta de Catalunya Serveis Lingüístics 
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html 
 

Portal lingüístic de Televisió de Catalunya i Catalunya ràdio 
http://esadir.cat 
 

Gabinet de llengua catalana de la UAB 
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/consultes.html 
 

Fitxer lingüístic. Servei de llengües i terminologia de la UPC 
http://www2.upc.edu/slt/fl/ 
 
 
 

Models de documents 
 
DAU. Generador de documents administratius de la UB 

http://www.ub.es/slc/assess/dau.pdf  
 

Models d’expedients administratius (SIAL- Generalitat de Catalunya) 
http://www.gencat.net/sial/exp0.htm  
 

Estatuts per a empreses (CIDEM) 
http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/infocrear/index.jsp  
 

Manual de documents per a empreses (Generalitat de Catalunya) 
http://gencat.net/diue/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/index.html  
 

Contractes de treball (Generalitat de Catalunya) 
http://www.gencat.net/treball/relacions_laborals/contractes/index.html  
 

Documents administratius de la UPF 
http://www.upf.edu/grec/gl/docadm/3models/31ex.htm  
 

Enlloc.com. Portal de recursos sobre llengua catalana 
http://www.enlloc.com/enlloc/modelsdedocumentsa.htm  
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html
http://esadir.cat/
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/consultes.html
http://www2.upc.edu/slt/fl/
http://www.ub.es/slc/assess/dau.pdf
http://www.gencat.net/sial/exp0.htm
http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/infocrear/index.jsp
http://gencat.net/diue/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/index.html
http://www.gencat.net/treball/relacions_laborals/contractes/index.html
http://www.upf.edu/grec/gl/docadm/3models/31ex.htm
http://www.enlloc.com/enlloc/modelsdedocumentsa.htm
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Recursos lingüístics  
Consorci per a la Normalització Lingüística 
http://www.cpnl.cat 
 
 

Butlletins electrònics 
http://www.gencat.cat/butlletins 
 

http://www.cpnl.cat/
http://www.gencat.cat/butlletins

