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DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES

RECURSOS EN LÍNIA

RECURSOS EN LÍNIA: DICCIONARIS

Amb la finalitat de facilitar la consulta lèxica, hem elaborat aquest document
on hi trobareu alguns enllaços per fer consultes relacionades, sobretot, amb la
definició de les paraules, la recerca de sinònims, trobar les paraules equivalents en els
altres idiomes més propers, consultar com és conjuga un determinat verb, frases
fetes, expressions, etc.

DICCIONARI D’EQUIVALÈNCIES

http://www.diccionaris.cat/index.php

Hi podeu trobar:

-Definicions de paraules
-Sinònims
-Equivalències en alqtres idiomes:
- català-castellà
- castellà – catlà
- català – anglès
- anglès català
- català – francès
- francès - català

DICCIONARI DE DEFINICIONS I ENCICLOPÈDIC

http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0174974

Hi trobareu definicions de paraules –els verbs tenen un enllaç on es pot consultar la seva
conjugació- i informació pròpia d’una enciclopedia; és a dir, a més de les paraules comunes, s’hi
inclouen els noms propis.
CONJUGADOR DE VERBS EN CATALÀ

http://www.xtec.net/~gperez12/verbs.htm#

Pàgina web d’ús senzill; només cal posar el verb, clicar i ens surt tota la conjugació del
verb sol·licitat.
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DICCIONARIS EN LÍNIA (www.gencat.cat)
Es tracta d’una pàgina web amb multitud d’enllaços; comentam els que ens semblen de
més us a l’institut.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.49c338f10e357bbf4ed513efb0c0e1a0/?vgn
extoid=34c0929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34c0929450071110
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

(En aquest apartat, si pitjau la tecla CTRL i hi clicau damunt ,accedireu directament a l’enllaç.)

•

Optimot. Consultes lingüístiques

Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Secretaria de Política Lingüística
en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. Consta
d'un cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana.
•

Cercaterm, servei de consultes en línia. TERMCAT

•

DACCO, diccionari anglès-català i català-anglès

Es tracta d’un diccionari d’equivalències entre el català i l’anglès.
•

Diccionari aranès-català-castellà-francès

•

Diccionari català-valencià-balear. Institut d’Estudis Catalans i Editorial Moll

•

Diccionari de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans

És un diccionari de definicions de paraules estàndards de la llengua.
•

Diccionari de la llengua catalana multilingüe. Enciclopèdia Catalana

•
És un diccionari de definicions, expressions, frases fetes i, a més, hi trobareu les
equivalències en castellà, anglès, francès i alemany.
•

Diccionari enciclopèdic de medicina. Enciclopèdia Catalana

•

Diccionari infantil català-aranès

•

Diccionari invers de la llengua catalana

•

Diccionaris. Avui.cat

Hi trobareu: diccionari de definicions, de sinònims, català-castellà, castellà-català, catalàanglès i anglès-català.
•

Diccionaris.cat. Larousse i Vox

És el mateix enllaç que http://www.diccionaris.cat/index.php
•

Diccionaris en línia. TERMCAT

A més dels diccionaris que hi ha dins els quadres, n’hi podreu d’altres especialitats.
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DICCIONARIS D’ESPORTS
-Diccionari d'atletisme
-Diccionari casteller
-Terminologia dels escacs
-Terminologia dels esports d'hivern
-Diccionari d'esports nàutics
-Diccionari dels esports olímpics
-Diccionari de futbol
-Diccionari de patinatge artístic sobre gel
-Diccionari de rugbi
-Terminologia de surf de neu

•

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES

RECURSOS EN LÍNIA

ALTRES DICCIONARIS
-Diccionari d'arqueologia
-Lèxic de les Comunitats Europees
-Lèxic multilingüe de la indústria,
-Diccionari d'infermeria
-Diccionari de jocs i joguines
-Terminologia dels videojocs

Diccionaris en línia del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes
Balears

•

Diccionaris especialitzats per llengües. Universitat Pompeu Fabra

•

DIDAC. Diccionari de català. Enciclopèdia Catalana

•

El metacercador terminològic de la UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.
Servei de Llengües i Terminologia

•

Enllaços a frases fetes, refranys, etc. Govern d’Andorra. Servei de Política
Lingüística

Conté els següents enllaços:
Frases fetes, refranys, dites, proverbis, etc. (Polseguera.com)
Refranyer català-castellà (Víctor Pàmies)
Refranyer temàtic (Víctor Pàmies)
Paremiologia didàctica (Víctor Pàmies)
Refranys de l'Aragó catalanòfon (Matarranya.com)
Refranys i dites d'Herbers
5.000 refranys de nostra terra
Refranys i dites populars (Centre d'Estudis i Investigacions Xeresans)
Dites, refranys i frases fetes de Carcaixent (perles de Carcaixent)
Dites populars catalanes (Francesc Roig)
Quatre-cents aforismes catalans (Joan Carles Amat)
Refranys i dites populars (Encatala.cat)
Refranys vallibonencs
Dites (Wikiquote)
Refranys i frases fetes (Júlia Arza)
Frases fetes (Edu365)
Tratat de adages y refranys valencians (Carles Ros, 1736)
El Refranyer nostre de cada dia (Comentat) (Jordi Alsina. Vilaweb Ontinyent)
Refranyer de Ponent (Racó Català)
Refrans i modismes tortosins (Federico Pastor)
Refranys i dites populars del Baix Empordà (XTEC)
Proverbis, refranys i cançons (web de la Catalunya Nord)
Dites sobre Xixona (Fabian López)
Dites i contes de Quart (Contes per als néts. El Quart de Poblet de primers de segle).
Dites de pobles lleidatans (Tremendos)
Dites de Mediona (CEIP La Fassina

L'Enciclopèdia. Enciclopèdia Catalana

•

Logos
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•

Multicercadors lingüístic i terminològic dels Serveis Lingüístics de la UB

•

Neoloteca, diccionari en línia de termes normalitzats. TERMCAT

•

Recursos lexicogràfics. Institut d’Estudis Catalans

Contingut d’aquest enllaç:

Diccionari de la llengua catalana, segona edició (DIEC2)
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició)
Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (CTILC)
Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC)
Diccionari català-valencià-balear (DCVB)
Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain
Diccionari de geologia
•
•

Terminologia. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat

Aquesta enllaç conté la “UBTerm és la base de dades terminològica de la Universitat de
Barcelona. Conté els termes dels vocabularis i diccionaris, ja publicats, elaborats per membres
d'aquesta comunitat universitària i coordinats des dels Serveis Lingüístics.
Totes les fitxes, però, contenen equivalències a altres llengües (com el castellà, l'anglès, el
francès, l'alemany, l'italià), i és possible accedir a la informació d'una determinada fitxa des de
qualsevol dels equivalents que conté”.

RECURSOS DIVERSOS I DICICONARIS

http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincle3.htm

A més d’altres coses, aquest enllaç conté:
-El DIEC (Diccionari de l’Institu d’Estudis Catalans)
-El DCVB (Diccionari Català-Valencià-Balear), popularmenr conegut com
l’”Alcocer-Moll”.
-Gran diccionari de la llengua catalana. (És un diccionari de definicions).
-El DIDAC: Un diccionari pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola
primària i al primer cicle de secundària.
-Diccionari Català-àrab
-El DACCO: Un diccionari Anglès-català, de codi obert.

Com a eina de consulta i treball de llengua és interessant l’’enllaç:
Autoaprenentatge de català

Es tracta d’un enllaç de recursos i aprenentatge de català per Internet, estructurat en aquests apartats:
(Si pitjau la tecla CTRL i hi clicau damunt, accedireu directament a l’enllaç.)
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Esporles, 8 de febrer de 2010

