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 1. Materials d’expressió escrita 
 
 
UdG llengua. Guia lingüística i d'estil recull de consells i de criteris de llengua i aspectes formals que 
el Servei de Llengües Modernes ha elaborat i ha aplegat en la publicació, amb l’objectiu de tractar de 
manera homogènia els textos de la Universitat de Girona. Trobaràs la informació de com fer un 
pòster, com fer un treball de final de grau. També hi trobaràs aclariments sobre les qüestions 
següents:  
 
20 recomanacions per redactar bé és una guia elaborada pels serveis lingüístics de diverses 
universitats catalanes i s'ha redactat a partir d'errors detectats en les pàgines web de les universitats 
que han participat en el projecte. La guia presenta de manera senzilla alguns aspectes de redacció que 
cal tenir en compte quan s’elabora un text 
 
Argumenta Comunicació universitària eficaç és un recurs creat per diverses universitats catalanes per 
millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic: 
 
Escriure Economia a la Universitat. Guia per a l’Economia de la col·lecció Guies per escriure en 
disciplines específiques, que té com a objectiu ajudar l'alumnat a comunicar-se, sobretot per escrit, en 
la seva disciplina acadèmica. 
 
Centre de redacció és un web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica elaborat 
per la Universitat Pompeu Fabra. Conté tècniques d’escriptura acadèmica, models de textos, activitats 
pràctiques i qüestionaris valoratius. 
 
Com comunicar. Consells pràctics per redactar el treball final de grau. Recursos per avaluar i millorar 
les competències comunicatives a la universitat. 
 
Criteris lingüístics. Guia de comunicació científica (UPC). En aquesta guia també trobaràs 
recomanacions per redactar textos científics i tècnics (Estructura del text, Paràgrafs, Frases, Marcadors 
i connectors, Paraules, Terminologia, Símbols i sigles, Tipus de lletra, Equacions i fórmules, Nombres, 
Elaboració d'un glossari, Eines per redactar i revisar textos...). 
 
CUB Consells per a la redacció (UB) 
 
Signes de puntuació (UPC) Material electrònic que consta de dues parts. el Manual, en què s’explica 
l’ús de cada signe amb l’ajuda d’exemples. I la part dels Exercicis, que permet fer pràctiques de 
puntuació de textos de manera interactiva, amb detecció d’errors i correcció automàtica. 
 
 
 
 
Tècniques d’expressió escrita. Diputació de Barcelona. Aquest manual s’adreça a aquelles persones 
que treballen a l’Administració i que sovint han de redactar textos no estrictament administratius. El 
manual té un caràcter eminentment pràctic a fi que els assistents adquireixin les habilitats necessàries 
per elaborar escrits de diversa naturalesa: notes  de  premsa,  cartes,  fullets  informatius, articles, etc. 
Aquest manual s’ha estructurat en quatre temes que comprenen la globalitat del procés de redacció: 
la planificació, la redacció i la revisió. A més, s’hi ha inclòs un últim apartat per ela-borar síntesis o 
resums. 
 
 

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14526/UdG_Llibre-estil-2010.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14527/20Recomanacions-CCByNcSa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/
https://babel.udg.edu/redaccio-per-disciplines/economia/
https://parles.upf.edu/llocs/cr/
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/#.V9_HlTX-nwA
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/#.V9_HlTX-nwA
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_escrita_ca.pdf
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_escrita_ca.pdf
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#estructura
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#estructura
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#estructura
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#estructura
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#par%C3%A0grafs
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#par%C3%A0grafs
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#frases
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#frases
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#marcadors
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#marcadors
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#paraules
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#paraules
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#terminologia
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#terminologia
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#s%C3%ADmbols
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#s%C3%ADmbols
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#lletra
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#lletra
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#equacions
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#equacions
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#equacions
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#equacions
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#nombres
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#nombres
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#glossari
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#glossari
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#eines
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#eines
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica#eines
https://www.ub.edu/llibre-estil/index.php
http://wuster.uab.es/signes/pagines/manual.htm
http://wuster.uab.es/signes/pagines/manual.htm
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/manuals_pdf/tecniques_expressio_escrita.pdf
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 2. Materials d’expressió oral 
 
 
Com comunicar. 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces 
 
Llengua oral (preparar una presentació) (UAB).Orientació sobre les fases del procés d’elaboració d’una 
presentació oral argumentativa i comentaris (en format àudio) d’aspectes crítics en la producció d’una 
exposició oral (gestió de la repetició, control de la modalització, control de la cortesia, control de la 
comunicació no verbal, relació entre els suports escrits utilitzats i la llengua oral, progressió temàtica, 
efectes retòrics, etc.) amb mostres il·lustratives dels aspectes indicats. 
 
 
 
 3. Materials gramaticals 
 
 
Aprèn valencià (UPV) Vídeos amb explicacions de qüestions gramaticals 
 
CUB Qüestions de llengua (UB) Ortografia Morfosintaxi Lèxic 
 
Dictats en línia (DGPL) 188 dictats en línia, que corresponen als nivells intermedi, de suficiència i 
superior. Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'un enregistrament sonor (arxiu MP3). 
 
Els 10 errors més freqüents Degut a / a causa de; que / què /el que; des de / des que; dona / fer; ser, 
estar / haver-hi; tant / tan; el CD no porta preposició a; perquè / per què; gerundi de posterioritat; per / 
per a. 
 
Dubtes més freqüents (UPC) d’ortografia, sintaxi, morfologia, derivats i compostos Errades freqüents 
en llengua oral. Construccions incorrectes. Lèxic. Puntuació. 
 
 
Exercicis de gramàtica i lèxic (Enxaneta) Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana 
amb exercicis i solucions (» ortografia, fonètica, noms, verbs, adjectius, articles pronoms, preposicions, 
adverbis derivació frases fetes confusions. 
 
Gramàtica zero (UV) Compendi de qüestions gramaticals i normatives 
 
Itineraris d'aprenentatge (DGPL) Aquests materials permeten aprendre a redactar i comprendre molts 
tipus de textos, de manera autònoma. L’enfocament didàctic d’aquests materials permet aprendre 
d’una manera autònoma. L’aprenent parteix d’uns coneixements previs des d’on construirà el seu 
aprenentatge, té un paper actiu i pot triar per on vol començar a treballar, en funció de les seves 
necessitats. Aquest material s'estructura en tres eixos: gèneres textuals, patrons discursius i continguts 
lingüisticotextuals. Aquest darrer eix es compon a més de diversos apartats: morfologia, sintaxi, llengua 
i comunicació, lèxic i ortografia. 
 
Servei lingüístic (UOC) Els criteris lingüístics recollits en aquest web responen a la intenció d’ajudar 
l’usuari a trobar fàcilment les qüestions de llengua que busca. Aquests criteris s’han dividit en tres 
subapartats: ortografia, gramàtica i lèxic. 
 
Hi ha molts exercicis i solucionaris a la xarxa de l’XTEC. 
 
 
 

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_oral_ca.pdf
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_oral_ca.pdf
http://pagines.uab.cat/cal/content/llengua-oral
http://pagines.uab.cat/cal/content/llengua-oral
https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=eda03965-19d6-1a4e-abaf-cf5b04ce1a6e
https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=eda03965-19d6-1a4e-abaf-cf5b04ce1a6e
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=271
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=271
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=271
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=271
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=316
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=316
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=315
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/dictats_de_nivell_superior/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/dictats_de_nivell_superior/
http://www.nuvol.com/noticies/deu-errors-frequents-en-catala/
http://www.nuvol.com/noticies/deu-errors-frequents-en-catala/
http://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/dubtes-frequents
http://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/dubtes-frequents
http://enxaneta.info/index.htm
http://enxaneta.info/index.htm
http://enxaneta.info/activitats/preposicions/37
http://enxaneta.info/activitats/preposicions/37
http://enxaneta.info/activitats/adverbis/38
http://enxaneta.info/activitats/adverbis/38
http://enxaneta.info/activitats/frases/56
http://enxaneta.info/activitats/frases/56
https://www.uv.es/llengues/gramaticazero
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/sgt/sgt.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/sgt/sgt.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/spd/spd.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/spd/spd.htm
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl.htm
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl2/scl2.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl2/scl2.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl3/scl3.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl3/scl3.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl3/scl3.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl4/scl4.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl4/scl4.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl5.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl5.htm
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html
https://xtec.gencat.cat/ca/inici
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 4. Recursos (diccionaris, lèxic general, lèxic especialitzat)  
 
 
Consulteca (Termcat). El diccionari en línia Consulteca és un diccionari que recull les fitxes 
terminològiques elaborades pel TERMCAT procedents de les consultes fetes pels usuaris al Servei de 
Consultes i de les recerques puntuals fetes per altres àrees de recerca del Centre. L’objectiu del 
diccionari és posar a disposició dels usuaris tota la recerca en terminologia puntual que no forma part 
de cap producte temàtic i, per tant, no inclosa en cap altre diccionari en línia. 
 
Diccionari normatiu (DIEC) Diccionari general de la llengua de l’Institut d’Estudis Catalans 
 
Diccionari sinònims (Softcatalà) 
 
Diccionari sinònims Albert Jané (IEC) 
 
Diccionari sinònims de frases fetes (M. Teresa Espinal) 
 
Diccionari i conjugador de l'enciclopèdia catalana (GDLC) 
 
Esadir (lèxic). Manual d’estil Ràdio i TV de Catalunya 
 
Guies de pronunciació del català 
 
Lèxic (LOFC) 
 
Llenguatge jurídic i administratiu (gencat) 
 
Optimot (DGPL) Consultes lingüístiques 
 

Terminologia (Termcat) Diccionari 
 

Vocabulari: cada dia un mot (Rodamots) 
 
 
 
 
 5. Eines lingüístiques  
 
 
Corrector ortogràfic i gramatical (Softcatalà) 
 

Conversor de text a veu 
 

Enregistrador d’àudio 
 

Traductor amb so 
 
 
 
 
 6. Webs d’interès  

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207/Fitxes/
http://dlc.iec.cat/
https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims/
https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims/
http://sinonims.iec.cat/
http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2006/89642/Diccionari_sinonims_Espinal_a2006.pdf
http://www.diccionari.cat/
http://esadir.cat/Lexic
http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/
http://ca.oslin.org/index.php
https://justicia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/llibres_per_tematica/llenguatge_juridic/
https://justicia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/llibres_per_tematica/llenguatge_juridic/
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.termcat.cat/
http://rodamots.cat/
http://www.softcatala.org/corrector
https://responsivevoice.org/text-to-speech-languages/text-a-veu-en-catala/
https://responsivevoice.org/text-to-speech-languages/text-a-veu-en-catala/
http://vocaroo.com/
http://translate.google.cat/#es%7Cca%7Cacontecimiento
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Babel 
 
CIFALC 
 
Servei de Llengües UdG 
 
 

https://babel.udg.edu/redaccio-per-disciplines/economia/
http://www.cifalc.cat/
https://www.udg.edu/ca/slm

