Les persones necessitam comunicar-nos les unes amb les altres i per això
empram una llengua. A Internet hi ha moltes webs per aprendre i/o millorar
idiomes, però no totes són prou útils, els següents enllaços són de qualitat i
de lliure accés. Anima’t a aprendre jugant!

DICCIONARIS EN CATALÀ
 Diccionaris generals
<http://dlc.iec.cat>
El diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans és el
diccionari normatiu, i defineix les paraules en català.
<http://www.dicdidac.cat>
Hi trobaràs la definició d’un gran nombre de paraules en català.
<www.diccionaris.cat>
En aquesta web pots cercar definicions i sinònims en català, i traduir
paraules del català al castellà, a l’anglès i al francès, i a la inversa.

 Diccionari enciclopèdic
<http://www.enciclopedia.cat>
Enciclopèdia en català; a més de definicions s’hi poden cercar noms propis
de personatges destacats, noms de llocs, l’explicació de festes populars,
etc.

APRÈN JUGANT
 Centre de recursos
<http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala>
En aquesta web hi ha:
- Jocs: “Entrena’t a llegir”, “Aventura’t amb l’ortografia”, etc.
- Diccionari audiovisual
- Poesia: “Viu la poesia”, “Poesi@.com”
- Lectures: “Au, llegim”, “Petites històries”, “Info K”, etc.
- Activitats divertides de: gramàtica, lèxic, sons i lletres, tipus de
text, etc.

 Llegir

<http://www.xtec.net/recursos/lit_inf/contes>
Hi ha contes de tot tipus: interactius, per descarregar, per jugar, etc.

 Dictats
<http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats>
Podràs escoltar dictats de diferents nivells i després corregir-los.
Recomanat a partir del quart curs de primària.

DIVERTEIX-TE EN CATALÀ
<http://www.unamadecontes.cat>
En aquesta web hi podeu veure els vídeos del programa de TV3 Una mà de
contes. Hi trobareu tots els contes organitzats per autors, tècniques o per
títol, i els podreu escoltar en català, aranès i alguns en anglès; a més, hi ha
la possibilitat de veure’ls amb subtítols. D’altra banda, hi trobam tallers per
als infants on poden practicar les tècniques que han vist als vídeos
<http://childtopia.com/index.php?module=home&
newlang=cat>
En aquesta web hi trobaràs:
- Jocs: llengua, matemàtiques, música, memòria, etc.
- Comprensió oral i escrita: contes per escoltar i per llegir.
- Etc.

DICCIONARIS EN CASTELLÀ
<www.rae.es>
En aquesta web hi trobaràs el diccionari de referència de la llengua
espanyola.
<http://www.wordreference.com>
Hi trobaràs:
- Àudio amb la pronúncia de les paraules en castellà.
- Sinònims.
- La definició.
- La conjugació de verbs.
- Imatges.
- Traducció en anglès, francès, italià i portuguès.

APRÈN JUGANT
<http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella>
Conté una gran quantitat de jocs i exercicis per aprendre llengua i
literatura castellana:
- Lectura: “Voy a leer!”, “Pequeñas historias”, etc.
- Escriptura: “Ortografía”, “Escrilandia” , “El cofre de las palabras”,
etc.
- Activitats divertides de: gramàtica, lèxic, sons i lletres, tipus de
text, etc.
- Etc.

<http://conteni2.educarex.es/?a=16>
A la web hi ha explicacions, jocs i exercicis per a cada un dels cursos
d’educació primària sobre:
- Vocabulari.
- Dividir oracions.
- Expressions equivalents.
- Escriure paraules.
- Diminutius.
- Antònims.
- Singular i plural.
- Ortografia: r/rr, b/v, etc.
- Masculí i femení.
- Comprensió lectora
- Jocs: sopa de lletres, mots encreuats, etc.
- Etc.
<http://www.reglasdeortografia.com>
Les regles d'ortografia castellana i exercicis autocorrectius per practicarla.

DIVERTEIX-TE EN CASTELLÀ
<http://www.cuentosinteractivos.org>
Aquí hi ha contes interactius, i pots llegir un conte a la vegada que el veus.
<http://childtopia.com/index.php?module=home&
newlang=spa>
En aquesta web hi trobaràs:
- Jocs de: llengua, matemàtiques, música, memòria, etc.
- Comprensió oral i escrita: contes per escoltar i per llegir.
- Fitxes per imprimir.
- Endevinalles.
- Les lletres.
- Etc.

DICCIONARIS EN ANGLÈS
<http://dictionary.cambridge.org>
Hi trobaràs definicions d’anglès britànic i d’anglès americà (amb pronúncia)
de Cambridge University Press.
<http://www.catalandictionary.org>
Diccionari anglès-català, català-anglès. Tradueix els mots d'una llengua a
l'altra.

APRÈN JUGANT
<http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles>
En aquesta web hi trobaràs:
- Jocs i activitats per practicar el vocabulari i l’escolta en anglès: “Our
English friends”, “Eduland”, “This is my classroom”, etc.
- Jocs i activitats per aprendre a llegir i escriure en anglès: “Little
Monster”, “Short Stories”, “Little Red Riding Hood”, etc.
- Activitats divertides de: gramàtica, vocabulari, etc.
- Jocs diversos.
<http://www.angles365.com>
En aquesta web hi trobaràs:
- Enciclopèdies d’anglès.
- Activitats i jocs de vocabulari en anglès.
- Cançons en anglès.
- Històries per veure i per escoltar.
- Jocs.

<http://conteni2.educarex.es/?a=35>
La informació està organitzada per cursos i hi trobaràs explicacions, jocs i
exercicis d’anglès.
<http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/
clicescuela20/contenidosdigitales/programasflas
h/cnice/Primaria/Lenguas_extranjeras/ingles>
Hi ha exercicis interactius per millorar el teu vocabulari.
<http://www.xtec.net/~ihidalgo>
Aquesta web està destinada a alumnes a partir de tercer de primària i és
útil per millorar el teu vocabulari sobre:
- Colors.
- Nombres
- Menjar.
- Professions.
- Animals.
- Etc.
<http://www.angles365.com/classroom/c6grammar.htm>
Hi ha lliçons, exercicis i jocs de gramàtica: verbs, els possessius, singular o
plural, preposicions, ordinals, etc.

DIVERTEIX-TE EN ANGLÈS
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=2745
3&p_ex=triplets>
En aquesta web podràs veure els dibuixos animats que més t’agraden en
anglès.
<http://www.sesamestreet.org/muppets>
Hi ha jocs i vídeos de Barri Sèsam per aprendre anglès.

Traductor de Google

<http://translate.google.cat>

Tradueix moltes llengües, és un recurs útil, però cal tenir en compte que no
sempre redacta correctament les oracions. Per això les traduccions s’han de
revisar.
Conjugació de verbs

<http://www.verbix.com>.

Conjugador verbal en desenes de llengües (català, anglès, francès, àrab,
alemany, italià, espanyol, etc.).
Diccionari multilingüe
<http://www.multilingue.cat>
Hi ha definicions de termes i la seva equivalència en català-castellà-anglèsfrancès-alemany.
<http://www.puntintercanvi.org/catala/audios.ht
m>
En aquesta web trobaràs àudios de mots en català, anglès, francès, rus,
romanès, àrab, xinès, búlgar, hindi, urdú, polonès, etc.
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Material elaborat per:

