RECURSOS EDUCATIVOS

PROGRAMES INTERACTIUS PER A INSTAL.LAR

Vine és un material didàctic de suport a l'aprenentatge del
valencià, especialment dissenyat per a l'alumnat nouvingut al http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/vine
nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura i la
nostra llengua.

Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià
de manera lúdica, ja que s'ha dissenyat com un joc de
preguntes i respostes sobre llengua.

Pràctic és un programa que integra un conjunt d'activitats
d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari, gràcies al
sistema d'autocorrecció, pot comprovar immediatament
quin és el grau de coneixements de la llengua.

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/jugallengua

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/practic

Enllaços a diferents diccionaris en línea.

http://www.cultura.ad/recursos/utilitats/diccionaris‐
en‐linia

Traductors y correctors automàtics.

http://www.cultura.ad/recursos/utilitats/traductors‐i‐
correctors‐automatics

LLENGUA DE SIGNES

El món dels signes pretén ser un instrument útil perquè les
persones sordes aprenguen nocions bàsiques de valencià..

LSC. Làmines sobre la llengua de signes catalana. Col∙lecció
que té com a objectiu donar major visibilitat i incrementar la
sensibilitat social envers la LSC.

http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/el‐mon‐
del‐signes

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_d
ifusio/publicacions_en_linia/lsc‐lamines‐sobre‐la‐
llengua‐de‐signes‐catalana/

DICCIONARIS GENERALS
Diccionari oficial de la
llengua catalana.
Diccionari que recull les
varietats de tots els
territoris: Catalunya, Franja
d’Aragó, València, Illes
Balears, l’Alguer, Andorra i
Roselló francès.

http://dlc.iec.cat/

http://dcvb.iecat.net/

Diccionari avançat. Dues
entrades (català‐castellà)

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.htm
l?action=Principal&method=cerca_generica&input_cercar=c
argar&tipusCerca=cerca.traduir

Diccionari escolar

http://www.dicdidac.cat/

LÀMINES I CARTELLS
Col∙lecció de làmines amb què la Direcció General de Política
Lingüística i la Direcció General per a la Immigració
promocionen l’ús de la llengua catalana.

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_d
ifusio/publicacions_en_linia/parlem_tu_i_jo_col/

MATERIAL
DIDÀCTIC

Cartells, autodefinits i refranes per centres d’interes en
“pdf”.

Diccionaris
Audiovisuals

Diccionari audiovisual del CEIP de Genova (Illes Balears).
http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals
Aplicacions multimèdia interactives a partir d'una plantilla,
diccionaris.htm
de caràcter audiovisual amb la incorporació d'imatges, textos
i sons.

CEIP de Genova
(Illes Balears)

L’ARMARI DE
LLENGUA, DE Mª SOL
SOLDUGA

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/material‐
didactico

Col∙lecció o calaixera de temes de tots els àmbits de la
http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/ind
llengua, organitzats per apartats, pensats per ser descarregar
excatala.htm
en format DOC. Hi presenta una proposta didàctica.

RECURSOS EDUCATIUS DIGITALS INTERACTIUS
INFANTIL
Enllaços a activitats en català digitals de tot tipus. Nivell: http://merli.xtec.cat/merli/ServletCerca
Educació infantil.
PRIMÀRIA

Enllaços a activitats digitals en català de tot tipus. Nivell:
Educació primària.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/

Enllaços a activitats digitals en català de tot tipus. Nivell:
ESO i Batxillerat.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/#

Biblioteca de materials escolars en català per a les PDI
(pissarres digitals)

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?id=2
57&mode=&search=&advanced=1

ESO
BATXILLERAT

PDI

