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Àmbit acadèmic  Document marc per a una

nomenclatura universitària

http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2012/99311/marcnomenclaturauab_a2012.pdf
Document de la
Universitat Autònoma de
Barcelona que conté una
llista multilingüe de
termes en català, anglès i
castellà pertanyents a
l’àmbit universitari.

Argumenta

http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/Material multimèdia basat
en l'aprenentatge
autònom per donar suport
en les competències
l ingüístiques i
comunicatives en l'àmbit
acadèmic i professional.

CUB
http://www.ub.edu/criteris-cub/index.phpCriteris lingüístics,

bibliogràfics, d’estil i
convencions de la
Universitat de Barcelona.

¿Com es presenta una

bibliografia?
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/1-tutorials/163-com-es-presenta-una-bibliografia

Guia elaborada pel Servei
de Bibl ioteca i
Documentació de la
Universitat de Lleida.

http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2012/99311/marcnomenclaturauab_a2012.pdf
http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/
http://www.ub.edu/criteris-cub/index.php
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/1-tutorials/163-com-es-presenta-una-bibliografia
http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2012/99311/marcnomenclaturauab_a2012.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2012/99311/marcnomenclaturauab_a2012.pdf
http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/
http://www.ub.edu/criteris-cub/index.php
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/1-tutorials/163-com-es-presenta-una-bibliografia
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/1-tutorials/163-com-es-presenta-una-bibliografia
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Àmbit

administratiu

Documents administratius
http://sl.uvic.cat/dauvic/ Edició electrònica del

llibre sobre documents
administratius de la
Universitat de Vic. Conté
qüestions d’estil i
convencions, i alguns
models de documents
administratius.

Documents administratius

http://www.upf.edu/daupf/3models/31ex.htmEdició electrònica del
llibre sobre documents
administratius de la
Universitat Pompeu
Fabra. Conté explicacions
sobre aspectes de
redacció i presentació i
alguns models de
documents administratius.

Guia d'usos no sexistes de la

llengua

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf
Guia d'usos no sexistes
de la llengua en els textos
de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya

http://sl.uvic.cat/dauvic/
http://www.upf.edu/daupf/3models/31ex.htm
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf
http://sl.uvic.cat/dauvic/
http://www.upf.edu/daupf/3models/31ex.htm
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf
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Llibres d'estil Llibre d’estil de la UPF

http://www.upf.edu/leupf/ Edició electrònica del
llibre d’estil de la
Universitat Pompeu
Fabra.

Llibre d'estil de la CCMA

http://www.ccma.cat/llibredestil/ Edició electrònica del
llibre d'estil de la
Corporació Catalana de
Medis Audiovisuals.

DICCIONARIS
Diccionaris de llengua

general

DIEC2

Versió electrònica del diccionari normatiu
de la llengua catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans. Segona edició.

Portal del GEC

http://www.enciclopedia.cat/ Portal del Grup Enciclopèdia Catalana,
que conté la nova versió digital del Gran
Diccionari de la Llengua Catalana.

Diccionaris d'especialitat
Termcat

http://www.termcat.cat/ Centre de terminologia de la llengua
catalana.

Vocabulària

http://www.ub.edu/xdl/vocabularia/ Portal per a la consulta i resolució de
dubtes lèxics i terminològics.

http://www.upf.edu/leupf/
http://www.ccma.cat/llibredestil/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.termcat.cat/
http://www.ub.edu/xdl/vocabularia/
http://www.upf.edu/leupf/
http://www.ccma.cat/llibredestil/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.termcat.cat/
http://www.ub.edu/xdl/vocabularia/
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Diccionari català-valencià-balear

http://dcvb.iecat.net/ Versió electrònica del  elaboradaDCVB
per l’Institut d’Estudis Catalans.

Omnia Nomina

http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/omnianomina/Portal de consulta de les denominacions,
el lèxic i els termes de la documentació
institucional de la UB, amb equivalències
al castellà i l’anglès.

Multidiccionari
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178/Fitxes/Multidiccionari de la Xarxa Vives

d'Universitats que permet la gestió i la
consulta des d'una plataforma única de
5.451 termes elaborats pels serveis
lingüístics universitaris en el Grup de
Treball de Terminologia i
Nomenclatura, i que s'incorpora a la
col·lecció de diccionaris en línia del
centre de terminologia (TERMCAT).

Diccionaris multilingües Diccionari multilingüe (Enciclopèdia

Catalana)

http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm/
Diccionari de la llengua catalana de
20.000 entrades amb més de 30.000
definicions. Conté quatre diccionaris
bilingües inversos: castellà-català,
anglès-català, francès-català i
alemany-català.

TRADUCTORS

http://dcvb.iecat.net/
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/omnianomina/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178/Fitxes/
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm/
http://dcvb.iecat.net/
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/omnianomina/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178/Fitxes/
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm/
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm/
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Apertium
http://apertium.uoc.edu/

.
Plataforma de traducció automàtica codi obert
elaborada per la Universitat d’Alacant.

Softcatalà
http://www.softcatala.org/traductor

.
Traductor basat en la tecnologia d’Apertium.

Traductor occità - català - castellà
http://traductor.gencat.cat/index.jsp?locale=ca Traductor en línia elaborat per la Generalitat

de Catalunya que permet traduir texts curts i
pàgines web.

CORRECTORS/VERIFICADORS ORTOGRÀFICS
Diccionari personalitzat per a verificadors

ortogràfics

http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/
Corrector ortogràfic que
permet corregir gratuïtament
en línia.

Corrector ortogràfic de Softcatalà

http://www.softcatala.org/corrector Corrector ortogràfic de textos
de Softcatalà a partir de l'

 i .Ispell l'Ajax Spell Checker
Maxigramar Pro 2010 per a Word

http://www.maxigramar.com/prod_word.htm Corrector ortogràfic i
gramatical desenvolupat
específicament per a la
fonètica catalana.

http://apertium.uoc.edu/
http://www.softcatala.org/traductor
http://traductor.gencat.cat/index.jsp?locale=ca
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/
http://www.softcatala.org/corrector
http://www.maxigramar.com/prod_word.htm
http://apertium.uoc.edu/
http://www.softcatala.org/traductor
http://traductor.gencat.cat/index.jsp?locale=ca
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/
http://www.softcatala.org/corrector
http://www.maxigramar.com/prod_word.htm
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Maxigramar Pro 2007 per a OpenOffice

http://www.maxigramar.com/prod_open.htm Corrector ortogràfic i
gramatical desenvolupat
específicament per a la
fonètica catalana.

Maxigramar Pro 2007 per a Internet

Explorer

http://www.maxigramar.com/prod_ie.htm
Corrector ortogràfic i
gramatical desenvolupat
específicament per a la
fonètica catalana.

ALTRES RECURSOS
Optimot

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html Cercador d’informació lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

Ésadir

Portal lingüístic de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Guia d'estil per al tractament dels mots xinesos
en català
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/

Guia que pretén establir uns criteris clars i
consensuats de com cal tractar els termes i
els referents xinesos en un text en català
per estandarditzar-ne l’ús.

 

 

http://www.maxigramar.com/prod_open.htm
http://www.maxigramar.com/prod_ie.htm
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
http://www.maxigramar.com/prod_open.htm
http://www.maxigramar.com/prod_ie.htm
http://www.maxigramar.com/prod_ie.htm
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
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