Webs de traducció i correcció automàtica

[setembre 2012]

►Portal de traductors
(www.gencat.cat/traductor)
Pàgina amb enllaços a tots els webs de traducció automàtica en línia
disponibles.També disposa de traducció automàtica del català a l’aranès.

► Softcatalà
(www.softcatala.cat/traductor)
Softcatalà és una entitat sense afany de lucre que ofereix un traductor
automàtic gratuït que fa servir el programa Apertium i que podem personalitzar.
A més del castellà-català, funcionen els parells francès-català, portuguès-català
i anglès-català.

Recursos a internet de
llengua catalana

[Recordeu: les traduccions sempre s’han de revisar!]
► El corrector
(www.elcorrector.cat)
És un corrector ortogràfic i gramatical gratuït de la llengua catalana que té
versió en línia i que també es pot instal·lar en diverses plataformes.

►Softcatalà
(www.softcatala.cat/corrector)
Corrector ortogràfic en línia, obert i gratuït. Marca les errades i dóna opcions
per resoldre els errors marcats.

►Maxigramar
(www.maxigramar.com)
Corrector automàtic a la venda en llibreries. Diferents preus segons tipus de
llicència. Ofereix una demostració vàlida durant quinze dies. Conté un
diccionari amb més de 140.000 termes i 7.000 verbs conjugats. Corregeix
mentre s’escriu.

Blocs del CNL de Badalona i Sant Adrià
► Un bocí de llengua
(blocs.cpnl.cat/boci)
És un bloc que resol alguns aspectes lingüístics que acostumen a ser
conflictius, presenta tipologia variada de vocabulari en català i facilita recursos
lingüístics de llengua catalana.

Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià
SLC de Badalona
Av. d’Alfons XIII, 14-16, entl.
93 398 46 30
www.cpnl.cat/badalona
badalona@cpnl.cat
SLC de Sant Adrià de Besòs
Pl. de Guillermo Vidaña, s/n (Edifici Polidor)
93 381 20 05
www.cpnl.cat/santadria
santadria@cpnl.cat
CNLBadalonaSantAdrià

►En català, llegim i parlem
(blocs.cpnl.cat/llegimiparlem)
Bloc on es presenten els grups de lectura fàcil que es porten a terme a les
biblioteques municipals de Badalona.

Webs institucionals sobre llengua catalana

Webs de diccionaris i gramàtiques en línia

►Web del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
(www.cpnl.cat)

►Optimot
(www.gencat.cat/optimot)

Informació de cursos de català i dels centres de normalització lingüística de tot
Catalunya. Recursos per a l’acolliment lingüístic, informació del Voluntariat per la
llengua, recursos per a les organitzacions i empreses, assessorament lingüístic...

Optimot és una eina per fomentar l’autonomia lingüística dels usuaris: es tracta
d’un servei unificat de consultes lingüístiques. Amb aquesta eina podeu fer una
cerca bàsica, la cerca d’una frase exacta, cerca de criteris lingüístics (majúscules,
dubtes...), traduccions del castellà al català, cercar verbs conjugats i també
disposeu d’atenció personalitzada.

►Web del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Badalona i
Sant Adrià
(www.cpnl.cat/badalona) (www.cpnl.cat/santadria)
Notícies i agenda d’activitats del CNL, material didàctic, informació de períodes
d’inscripció als cursos, publicacions del CNL…

►Web de llengua catalana de la Generalitat de Catalunya
(www.gencat.cat/llengcat)
Suport lingüístic a entitats i empreses, eines i recursos per aprendre català,
acreditació de coneixements de llengua catalana...

Webs d’aprenentatge de català per internet
►Espai virtual d’aprenentatge Parla.cat
(www.parla.cat)
Parla.cat aprofita al màxim les noves tecnologies (fòrum, bústia, xat...). La
proposta formativa inclou quatre nivells d’aprenentatge i dues modalitats
d’aprenentatge: lliure (de lliure accés i gratuïta) i amb tutoria (de pagament, amb
tutories gestionades per l’Institut Ramon Llull i el CPNL).

►Gramàtica i diccionaris en línia de l’Institut d’Estudis Catalans
(www.iec.cat)
L’Institut d’Estudis Catalans és la institució encarregada d’establir i actualitzar la
normativa lingüística de la llengua catalana. En el seu web es poden consultar
gratuïtament el Diccionari de la llengua catalana (cerca directa des de la pàgina
inicial) i la versió electrònica de la Gramàtica de la llengua catalana
(www2.iec.cat/institucio/seccions/filologica/gramatica), a més d’altres documents
oficials.

►Centre de Terminologia Catalana Termcat
(www.termcat.cat)
El web del Termcat permet buscar al Cercaterm paraules noves o neologismes
que ja han estat acceptats però que encara no consten als diccionaris impresos.

►Portal dels mitjans de comunicació audiovisuals Ésadir
(www.esadir.cat)
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la
resolució de dubtes lingüístics de l’actualitat.

►Voluntariat per la llengua per conversar en català
(www.cpnl.cat/xarxa/cnlbadalona/voluntaris)

►Enciclopèdia catalana
(www.enciclopedia.cat)

Web per facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la
pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es
decideixin a parlar-la. Facebook (Voluntariat Llengua Badalona – Sant Adrià) i
Twitter (@VXL_BDNSAB) del Voluntariat per la llengua de Badalona i Sant Adrià.

El grup editorial Enciclopèdia Catalana ofereix, obert i gratuït per a tothom, l’accés
a la seva Hiperenciclopèdia.

►Itineraris d’aprenentatge. Nivell intermedi i nivell suficiència
(www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge)

L’enciclopèdia de referència a internet en català, Viquipèdia, va ser la segona a
fundar-se, després de l’anglesa. Va començar el març del 2001 i inclou més de
300.000 articles.

Explicacions teòriques i exercicis autocorrectius. Es treballen l’article d’opinió, la
carta formal, etc. (els gèneres textuals), la descripció, la narració, l’argumentació,
etc. (els patrons discursius), i morfologia, sintaxi, lèxic i ortografia (els continguts
lingüisticotextuals).

►Viquipèdia. Enciclopèdia lliure en català
(www.viquipedia.cat)

