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MATERIAL COMPLEMENTARI DEL CURS
Edudigital »
Primària i secundària

Aprendràs les paraules que més faltes provoquen habitualment i, a més, podràs afegir el teu propi vocabulari.
Quadern per a l'alumnat CM »
Primària: cicle mitjà

Antic quadern per a l'alumnat de cicle mitjà.
Quadern per a l'alumnat CS »
Primària: cicle superior

Antic quadern per a l'alumnat de cicle superior.
Quadern per a l'alumnat ESO »
Secundària

Antic quadern per a l'alumnat de ESO.

PERCEPCIÓ VISUAL
Joc de memòria visual »
Primària i secundària

Al començament és molt fàcil, però el joc es fa ràpidament molt difícil. Demana una memòria visual excepcional per arribar a les 100
icones.
Memory»
Primària i secundària

Entrenament de la memòria visual en línia.
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Loto de memòria visual »
Primària i secundària

Joc clàssic.
Discriminació d'objectes »
Primària i secundària

Joc de discriminació i memòria visual.
Lletres de colors »
Infantil i primària | Català

Activitats de discriminació visual de lletres i paraules.
Discriminació visual de lletres »
Primària | Català

Power Point per treballar la discriminació visual de la /p/, la /q/, la /d/ i la /b/.
Aprendre a llegir i a escriure »
Infantil i primària | Català

Activitats de discriminació auditiva i visual; d'associació d’imatges, fonemes, síl·labes i paraules; d'escriptura de paraules; i d'interpretació
de frases.
Les lletres. Vocals »
Infantil i primària | Català

Activitats de discriminació visual i auditiva de les vocals i d'aparellament de la imatge amb la paraula escrita.
Diferències »
Infantil i primària | Castellà

Activitat de buscar diferències entre dos dibuixos molt senzills.
Discriminación visual »
Infantil | Castellà

Exercicis de discriminació visual molt senzills.

VIA LÈXICA
DTAP »
Material docent | Català

Curs on es proposen activitats i exercicis per desenvolupar, estimular o millorar la ruta lèxica.
Material Montessori »
Infantil | Anglès

Propostes (models) de materials per treballar la lectura tant d’imatges (grafies) com numèrica (activitats d’ordenació i aparellaments).
Paraules »
Infantil | Català

Identificació imatge-paraula.
Un saco cargado de letras y números »
Primària i secundària | Castellà

Activitats en les quals s'han de reconstruir frases en què algunes lletres s'han canviat per nombres.
De la síl·laba a la paraula »
Primària | Català

Material per treballar la lectura: de la síl·laba a la paraula.
100 paraules »
Primària | Català

2

Recull d’activitats útils per a l’alumnat
100 paraules ordenades de menys a més dificultat (paraules amb síl.labes directes, indirectes, travades, etc).
Lectura de paraules »
Primària | Català

Lectura de paraules per cicle inicial.
Cada dia una mica més... »
Primària | Català

Document en què es poden trobar diversos llistats de lectures encadenades que es van completant a poc a poc.
Paraules homòfones »
Primària | Català

Activitat interactiva pel treball amb paraules homòfones. Ofereix un seguit de paraules que l'alumne ha d'identificar en relació amb la seva
definió (clicar sobre la carpeta de llengua catalana unitat 12).

ENTRENAMENT ORTOGRÀFIC
Aventura't amb l'ortografia »
Primària | Català

Exercicis interactius per practicar l'ortografia, classificats en tres nivells de dificultat, que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge. Les
activitats són autocorrectives i permeten un control d'avaluació per part del mestre. Cada paquet d'exercicis acaba amb exercicis
d’avaluació, normalment, un dictat i, en el cas de cometre molts errors se suggereix que es realitzin exercicis de reforç.
MasterD, ortografía para niños de 8 a 12 años »
Primària | Castellà

Master-D ofereix un servei d'ortografia en línia per tal de treballar, aprendre i posar en pràctica les regles d'ortografia mitjançant una sèrie
d'exercicis.
Dictats-1 »
Primària i secundària | Català

Es tracta de completar les lletres que falten en el text. Es poden escollir les grafies que es volen treballar i es poden modificar els textos i
afegir-n'hi.
Dictats en línia »
Secundària | Català

Activitat que proposa dictats en línia, que corresponen al nivell intermedi. Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'una
audició o enregistrament sonor (arxiu MP3).
Ortografia. Com activar la memòria visual »
Primària | Català

Activitats per preparar els dictats com a eina eficaç per fixar l’ortografia: dictats de paraules amb alguna dificultat concreta, dictats
memorístics, etc., i lletreig de les paraules equivocades.
Ortografia bàsica a cicle inicial »
Primària | Català

Normes i exercicis autoavaluables d'ortografia bàsica, utilitzant paraules i frases per tal d’aconseguir un hàbit ortogràfic i morfològic.
El gran dictat »
Primària i Secundària | Català

El joc del gran dictat (programa televisiu). El joc consisteix en un dictat de 15 paraules classificades en 5 nivells de dificultat.
GenDicta »
Primària i Secundària | Català

Dictats en català i generador de dictats a partir de textos, mp3, etc.
Normes ortogràfiques »
Primària | Català

3

Recull d’activitats útils per a l’alumnat
Normes ortogràfiques.
Avaluació escriptura »
Primària | Català

Avaluació ortografia natural i arbitrària.
Gramàtica catalana »
Primària i secundària | Català

Fitxes per treballar gramàtica catalana.
Treballem les majúscules »
Primària i secundària | Català

Activitat en què es proposa arreglar un text posant les majúscules corresponents.
Reglas de ortografía »
Primària i secundària | Castellà

Més de 3000 preguntes aleatòries sobre ortografia.
Primeres lectures »
Primària | Català

Exercicis relacionats amb la lectura: ordenar frases, relacionar imatges amb el seu significat, etc.
Activitats Clic de lectura per Educació Infantil i Cilce Inicial »
Infantil i primària | Català

Set paquets de lectura per treballar l’associació imatge-paraula. Inclou una guia i fitxes de treball per imprimir.
Activitats de llengua »
Primària | Català

Paquet d'activitats organitzat en paquets de centres d’interès (els instruments musicals, el cos, etc.). Està en lletra lligada i ofereix
exercicis de trobar la parella paraula-imatge, grafia-imatge, etc.
Monosíl·labs »
Primària

Fitxes confeccionades amb pictogrames d’ARASAAC i amb paraules per llegir que segueixen l'odre de dificultat següent: lectura de
paraules monosíl·labes, lectura de paraules bisíl·labes i lectura de paraules trisíl·labes. Cadascun d’aquests conjunts de fitxes presenta, en
primer lloc, el pictograma junt amb la paraula escrita i, després, tan sols la paraula escrita sense el pictograma corresponent.
Bisíl·labs »
Primària

Fitxes confeccionades amb pictogrames d’ARASAAC i amb paraules per llegir que segueixen l'odre de dificultat següent: lectura de
paraules monosíl·labes, lectura de paraules bisíl·labes i lectura de paraules trisíl·labes. Cadascun d’aquest conjunt de fitxes presenta, en
primer lloc, el pictograma junt amb la paraula escrita i,després, tan sols la paraula escrita sense el pictograma corresponent.
Trisíl·labs »
Primària

Fitxes confeccionades amb pictogrames d’ARASAAC i amb paraules per llegir que segueixen l'odre de dificultat següent: lectura de
paraules monosíl·labes, lectura de paraules bisíl·labes i lectura de paraules trisíl·labes. Cadascun d’aquests conjunts de fitxes presenta, en
primer lloc, el pictograma junt amb la paraula escrita i, després, tan sols la paraula escrita sense el pictograma corresponent.
La màgia de llegir i escriure »
Infantil

Treball per iniciar als més petits en la llengua catalana que es desenvolupa tenint en compte les aptituds naturals que tenen els infants,
com la lògica, el dibuix, etc., tot procurant fer-ho d’una manera interactiva i respectant el seu procés maduratiu.
Enxaneta »
Secundària | Català

Pàgina amb diferents recursos per a l'aprenentatge de la llengua que conté un apartat d'exercicis ortogràfics amb l'opció de consultar la
normativa corresponent a cadascun d'ells.
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PORTALS D'APRENENTATGE
parla.cat »
Espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana.
Itineraris d'aprenentatge. Llengua catalana (nivell intermedi) »
Materials per als nivells intermedi i suficiència que permeten aprendre de manera autònoma. Conté un apartat dedicat a l’ortografia.
Itineraris d'aprenentatge. Llengua catalana (nivell de suficiència) »
Materials per als nivells intermedi i suficiència que permeten aprendre de manera autònoma. Conté un apartat dedicat a l’ortografia.
Dictats en línia »
Un total de 188 dictats en línia, que corresponen als nivells intermedi, de suficiència i superior.
Recursos per al professorat »
La Direcció General de Política Lingüística ofereix assessorament i informació al professorat de català per a adults sobre recursos per a
l'ensenyament/aprenentatge de català com a suport a la seva tasca professional.

GENERADORS DE MATERIAL
Patrons motrius i aprenentatge d'al·lògrafs »
Formulari que permet crear documents en format pdf, per dissenyar exercicis de còpia (fins a 10.000 caràcters).
Genmàgic »
Portal d'activitats de llenguatge de GenMàgic-Generadors de fitxes de comprensió i expressió escrites. Permet generar, canviant l'idioma,
de forma ràpida una gran varietat d'activitats: ordenar paraules d'oracions, generar còmics, etc. Les fitxes generades es poden treballar en
PDI o imprimir-les per treballar-les sobre paper.
FACIL - Factoria d'Activitats Combinades d'Informàtica i Logopèdia. »
Sistema automàtic de generació d'exercicis que representa un estalvi de temps i significa un compromís entre la dificultat de desenvolupar
programes a mida i la ineficàcia d'utilitzar programes tancats no personalitzats.
Hot Potatoes »
Programa en anglès de distribució gratuïta per realitzar exercicis interactius d'índole diversa.
Comic Master »
Eina gratuïta per crear còmics d'una manera senzilla, intuïtiva i ràpida.
AraWord »
AraWord és una aplicació informàtica de lliure distribució, emmarcada dins d'un paquet d'eines per a la comunicació augmentativa i
alternativa, que consisteix en un processador de textos que permet l'escriptura simultània de text i pictogrames, facilitant l'elaboració de
materials i l'adaptació de textos per a les persones que presenten dificultats en l'àmbit de la comunicació funcional.

PROGRAMARI
Katamotz Lectura 2.0 »
És un programa de programari lliure per a Windows i Ubuntu que ajudarà els alumnes a millorar el seu procés de lectura. Ofereix activitats
per treballar la ruta fonològica i la ruta lèxica.
PDLE 2.0 - »
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La Pizarra Dinámica de Lectura és un innovador programari per a l'aprenentatge i l'automatització de la lectura. Permet treballar amb
textos digitals, "animar-los" i ressaltar lletres amb colors. És una eina molt motivadora i eficaç per a la rehabilitació de la lectura.
Claroread »
Programa informàtic per a l'alumnat amb dislèxia.
QUÍDAM »
Programa informàtic que permet estructurar i seqüenciar frases utilitzant el diccionari d'accions en imatges.
WIN-ABC »
És un programa educatiu format per un gran nombre d'activitats per treballar les tècniques instrumentals de lectoescriptura i de
matemàtiques. A més, hi podem trobar altres activitats més lúdiques (i igualment educatives) que es poden intercalar amb les tècniques
instrumentals. El programa té eines i possibilitats de configuració que permeten personalitzar-lo i adaptar-lo a les característiques i
necessitats de cada nen. Ara se'n presenta una nova versió de 32 bits que permet introduir qualsevol paraula i associar-la amb la seva
imatge i so, construir arxius de frases amb l'estructura S-V-O, associar lletres amb un dibuix de la base de dades, personalitzar totes les
activitats que formen una sessió, elaborar sessions independents i exportar-les a altres ordinadors (amb la qual cosa es fa possible
l'intercanvi d'experiències entre el professorat), introduir idiomes nous (actualment en té quatre: castellà, català, anglès, i basc, però si
algú s'anima a fer-ne la traducció al gallec es pot posar en contacte amb l'autor), i més ajudes per a l'alumne, que pot utilitzar el programa
indistintament amb el ratolí o amb el teclat.
Comprentics »
Castellà

Comprentics és un programa que integra la formació del professorat en l'àrea de comprensió lectora al costat d'un curs desenvolupat a la
plataforma educativa de Didàctiques Digital, dissenyat per ser tutoritzat pels professors certificats en el programa. Els resultats que
s'obtenen presenten una millora de la comprensió i velocitat lectora de 3,7 vegades de mitjana en l'índex d'eficiència lectora. El programa
comprentics s'ha dissenyat per aplicar en 5è i 6è d'Educació Primària i el primer cicle d'ESO.
Vozme »
Català

Programa online en el que s'introdueix un text i es genera l'audio.
Galí »
Català

El Galí (Guia per l'Autoaprenentatge interactiu de la llengua) introdueix l'alumnat a un nivell bàsic de llengua catalana a partir d'activitats
seqüenciades i programades que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure.
PEMSA (Programa d'Entrenament Mental al Servei de l'Alumnat) »
Català

JClic que permet treballar els aspectes següents: discriminació visual de paraules, classificació de paraules segons el camp semàntic,
memòria visual, sèries numèriques, exercicis visuals, ordenació de frases d'un text (comprensió lectora), i organització en l'espai
(trencaclosques).

CONSULTES ORTOGRÀFIQUES
Optimot »
Servei que ofereix la Direcció General 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.
enciclopèdia.cat »
Portal del Grup Enciclopèdia Catalana agrupa tots els continguts dels webs enciclopèdia.cat i diccionari.cat en un cercador únic.
ésAdir »
Manual d'estil per als mitjans de comunicació que inclou una bona col•lecció de fitxes gramaticals, llistats d'abreviacions, i molts altres
recursos d’utilitat.
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LOFC »
(Lèxic Obert del Flexionat del Català) és un conjunt de recursos lingüístics orientat al gran públic, però també a la comunitat científica. Es
tracta d’una eina per a tots els que treballen en llengua catalana o tenen interès o dubtes sobre el seu funcionament.
TermCat »
Centre de terminologia de la llengua catalana, que té com a missió garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana
en els sectors especialitzats i en la societat en general, mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat, en un
diàleg permanent amb especialistes i usuaris.
diccionari.cat »
Diccionari del grup Enciclopèdia Catalana que, a més, ens diu com se separen les síl•labes de les paraules.
Iecat »
Diccionari Català-valencià-balear que inclou la representació fonètica dels mots i indica en quina regió es diuen, quines variants hi ha, etc.,
a més de posar exemples de textos en què apareixen.
SOFTCATALÀ »
Associació sense ànim de lucre que té l’objectiu de fomentar l'ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies.
Didac »
Un diccionari pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de secundària. Les definicions, fàcilment
comprensibles, estan escrites amb un llenguatge senzill i planer que evita qualsevol discriminació per motius de raça, religió, sexe o
creença. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la comprensió.
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