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Recursos per a  
Català Elemental (B1)

A continuació s’ofereixen alguns recursos en català (vídeos, sèries, documentals, 
ràdios i altres tipus de recursos, com ara lectures o vocabularis) a fi de complementar 
l’aprenentatge de la llengua catalana a un nivell elemental (B1). 

Aquests materials no estan adaptats. El fet que en molts casos la llengua sigui d’ús 
real pot fer que en algun moment hi hagi algun error i/o sorgeixi alguna dificultat de 
comprensió. Aquesta possible dificultat, però, no invalida l’experiència d’aprenen-
tatge en si. 

Endavant; esperem que hi trobeu temes del vostre interès!

Vídeos
‘4cats’

Es tracta d’una sèrie de 20 vídeos destinats a estudiants universitaris de català resi-
dents fora del domini lingüístic.

 – http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm

Sèries disponibles al web ‘TV3 a la carta’

 – Benvinguts a la família: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/benvinguts-a-la-
familia/

 – Cites: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cites/
 – El crac: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-crac/
 – Kubala, Moreno i Manchón: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/kubala-moreno-i-

manchon/
 – Mirall trencat: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mirall-trencat/
 – Nit i dia: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nit-i-dia/
 – Polseres vermelles: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/
 – Porca misèria: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/porca-miseria/
 – Psico express: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/psico-express/
 – Si no t’hagués conegut: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/si-no-thagues-

conegut/

Altres enllaços de TV3

 – Sèries: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes/series/
 – Documentals: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes/documentals/
 – Altres programes: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/benvinguts-a-la-familia/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cites/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-crac/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/kubala-moreno-i-manchon/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mirall-trencat/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nit-i-dia/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/porca-miseria/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/psico-express/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/si-no-thagues-conegut/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes/series/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes/documentals/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
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Ràdio
Catalunya Ràdio

 – http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/

Catalunya Informació

 – http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/catalunya-informacio/

Rac1

 – https://www.rac1.cat/a-la-carta

Llibres i lectures
eBiblio 

Amb el carnet de la biblioteca i l’aplicació eBiblio podeu descarregar-vos llibres en 
préstec i llegir-los des del mòbil, la tauleta o l’ordinador.

 – http://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
 – eBiblio – App Store a iOS: https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/

id1028387742?mt=8
 – eBiblio – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.

ebiblio&hl=ca

Si feu clic en aquest enllaç i feu una cerca escrivint “lectura fàcil”, veureu que hi ha 
un munt d’adaptacions de clàssics que podeu llegir:

 – http://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index

També podeu anar físicament a alguna biblioteca. Ja veureu que tenen molts 
llibres de lectura fàcil o graduada. Us en deixo aquí una llista:

 – https://ja.cat/SbQgk

I si ho voleu, també podeu descarregar-vos l’adaptació del clàssic de Robert Louis 
Stevenson La fletxa negra:

 – http://www.lecturafacil.net/rec/18/

Altres materials per llegir

Contes per parlar

 – http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/
contes_per_parlar_1.pdf

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/catalunya-informacio/
https://www.rac1.cat/a-la-carta
https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio&hl=ca
http://www.lecturafacil.net/rec/18/
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_1.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_1.pdf
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 – http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/
contes_per_parlar_2.pdf

 – Llegir per parlar, parlar per llegir: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/
informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar

Vocabulari
Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges 

És un vocabulari bàsic que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i 
no coneixen la llengua catalana. Té dues parts: la primera correspon al vocabulari i la 
segona consisteix en una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 
paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per 
temes (l’escola bressol, l’escola d’adults, la farmàcia, les herbes i les espècies, els 
àpats, etc.).

 – http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_
catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf

Per aprendre vocabulari d’una forma amena 

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-
jugant/

Jocs de paraules i passatemps

 – http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps1.pdf
 – http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps2.pdf
 – http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps3.pdf

Jocs musicals i karaoke

Una aplicació web i també per a dispositius mòbils que ens permet aprendre vocabu-
lari a través de cançons actuals.

 – Lyrics training: https://lyricstraining.com/

Continguts gramaticals i ortogràfics
Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana

 – http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html

Dictats en línia

 – Nivell B1: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/b1/

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_2.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_2.pdf
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/
http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps1.pdf
http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps2.pdf
http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps3.pdf
https://lyricstraining.com/
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 – Nivell B2: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/b2/

‘Conjugador català’, d’Enciclopèdia Catalana

El Conjugador català en línia presenta la conjugació de 9.000 verbs catalans, pràctica-
ment tots els verbs del Gran Diccionari de la llengua catalana, amb l’excepció d’algun 
verb arcaic.

 – https://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/conjugador-catala

Diccionaris
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

El diccionari normatiu de la llengua catalana.

 – https://mdlc.iec.cat/

Diccionari de la llengua catalana multilingüe

Diccionari català-castellà/anglès/francès/alemany

 – http://www.multilingue.cat/

Diccionaris.cat

Diversos diccionaris Vox del grup editorial Larousse: català, sinònims, català-castellà, 
castellà-català, anglès-català, català-anglès, francès-català, català-francès.

 – http://diccionari.cat/

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/
https://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/conjugador-catala
https://mdlc.iec.cat/
http://www.multilingue.cat/
http://diccionari.cat/
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Recursos per a  
Català Intermedi (B2)

A continuació s’ofereixen alguns recursos en català (vídeos, sèries, documentals, 
ràdios i altres tipus de recursos, com ara lectures o vocabularis) a fi de complementar 
l’aprenentatge de la llengua catalana a un nivell intermedi (B2). 

Aquests materials no estan adaptats. El fet que en molts casos la llengua sigui d’ús 
real pot fer que en algun moment hi hagi algun error i/o sorgeixi alguna dificultat de 
comprensió. Aquesta possible dificultat, però, no invalida l’experiència d’aprenen-
tatge en si. 

Endavant; esperem que hi trobeu temes del vostre interès!

‘4cats’

Es tracta d’una sèrie de 20 vídeos destinats a estudiants universitaris de català resi-
dents fora del domini lingüístic.

 – http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm

Sèries disponibles al web ‘TV3 a la carta’

 – Benvinguts a la família: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/benvinguts-a-la-
familia/

 – Cites: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cites/
 – El crac: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-crac/
 – Kubala, Moreno i Manchón: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/kubala-moreno-i-

manchon/
 – Mirall trencat: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mirall-trencat/
 – Nit i dia: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nit-i-dia/
 – Polseres vermelles: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/
 – Porca misèria: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/porca-miseria/
 – Psico express: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/psico-express/
 – Si no t’hagués conegut: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/si-no-thagues-

conegut/

Altres enllaços de TV3

 – Sèries: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes/series/
 – Documentals: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes/documentals/
 – Altres programes: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-tots/

Ràdio
Catalunya Ràdio

 – http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-tots/
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Catalunya Informació

 – http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/catalunya-informacio/

Rac1

 – https://www.rac1.cat/a-la-carta

Llibres i lectures
eBiblio 

Amb el carnet de la biblioteca i l’aplicació eBiblio podeu descarregar-vos llibres en 
préstec i llegir-los des del mòbil, la tauleta o l’ordinador.

 – http://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
 – eBiblio – App Store a iOS: https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/

id1028387742?mt=8
 – eBiblio – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.

ebiblio&hl=ca

A més de llibres, també hi trobareu revistes. Entre d’altres:

 – Sàpiens
 – Cuina
 – Descobrir Catalunya
 – Enderrock

Vocabulari
‘Endevina’ (exercicis de lèxic)

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-
jugant/endevina/

‘Barrina’ (exercicis de lèxic)

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-
jugant/barrina/

‘Saber-ne un niu’ (exercicis de frases fetes)

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-
jugant/saberne_un_niu/

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/endevina/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/endevina/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/barrina/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/barrina/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/saberne_un_niu/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/saberne_un_niu/
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Rodamots

Subscripció via correu electrònic o Twitter per rebre una paraula cada dia.

 – http://rodamots.cat/

Jocs de paraules i passatemps

 – http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps1.pdf
 – http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps2.pdf
 – http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps3.pdf

Jocs musicals i karaoke 

Una aplicació web i també per a dispositius mòbils que ens permet aprendre vocabu-
lari a través de cançons actuals.

 – Lyrics training: https://lyricstraining.com/

Continguts gramaticals i ortogràfics
Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana

 – http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html

Dictats en línia

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/b2/

‘Conjugador català’, d’Enciclopèdia Catalana

El Conjugador català en línia presenta la conjugació de 9.000 verbs catalans, pràctica-
ment tots els verbs del Gran Diccionari de la llengua catalana, amb l’excepció d’algun 
verb arcaic.

 – https://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/conjugador-catala

Diccionaris
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

El diccionari normatiu de la llengua catalana.

 – https://mdlc.iec.cat/

http://rodamots.cat/
http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps1.pdf
http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps2.pdf
http://www.vxl.cat/sites/default/files/materials/passatemps3.pdf
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/
https://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/conjugador-catala
https://mdlc.iec.cat/
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Diccionari de sinònims, d’Albert Jané

 – https://sinonims.iec.cat/sinonims_cerca.asp

Diccionari de la llengua catalana multilingüe

Diccionari català – castellà/anglès/francès/alemany

 – http://www.multilingue.cat/

Altres diccionaris en línia d’Enciclopèdia Catalana

 – https://www.enciclopedia.cat/

Diccionaris.cat

Diversos diccionaris Vox del grup editorial Larousse: català, sinònims, català-castellà, 
castellà-català, anglès-català, català-anglès, francès-català, català-francès.

 – http://diccionari.cat/

https://sinonims.iec.cat/sinonims_cerca.asp
http://www.multilingue.cat/
https://www.enciclopedia.cat/
http://diccionari.cat/
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Recursos per a  
Català Suficiència (C1) 

A continuació s’ofereixen alguns recursos en català (vídeos, sèries, documentals, 
ràdios i altres tipus de recursos, com ara lectures o vocabularis) a fi de complementar 
l’aprenentatge de la llengua catalana a un nivell de suficiència (C1). 

Aquests materials no estan adaptats. El fet que en molts casos la llengua sigui d’ús 
real pot fer que en algun moment hi hagi algun error.

Endavant; esperem que hi trobeu temes del vostre interès!

Vídeos
Sèries disponibles al web ‘TV3 a la carta’

 – Benvinguts a la família: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/benvinguts-a-la-
familia/

 – Cites: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cites/
 – El crac: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-crac/
 – Kubala, Moreno i Manchón: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/kubala-moreno-i-

manchon/
 – Merlí: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/
 – Mirall trencat: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mirall-trencat/
 – Nit i dia: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nit-i-dia/
 – Polseres vermelles: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/
 – Porca misèria: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/porca-miseria/
 – Psico express: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/psico-express/
 – Si no t’hagués conegut: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/si-no-thagues-

conegut/

Altres programes de TV3

 – http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-tots/

Ràdio
Catalunya Ràdio

 – http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/

Catalunya Informació

 – http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/catalunya-informacio/

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-tots/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/catalunya-informacio/
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Rac1

 – https://www.rac1.cat/a-la-carta

Llibres i lectures
eBiblio 

Amb el carnet de la biblioteca i l’aplicació eBiblio podeu descarregar-vos llibres en 
préstec i llegir-los des del mòbil, la tauleta o l’ordinador.

 – http://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
 – eBiblio – App Store: https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
 – eBiblio – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.

ebiblio&hl=ca

A més de llibres, també hi trobareu revistes. Entre d’altres:

 – Sàpiens
 – Cuina
 – Descobrir Catalunya
 – Enderrock

Vocabulari
‘Barrina’ (exercicis de lèxic)

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-
jugant/barrina/

‘Saber-ne un niu’ (exercicis de frases fetes)

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-
jugant/saberne_un_niu/

Rodamots

Subscripció via correu electrònic o Twitter per rebre una paraula cada dia.

 – http://rodamots.cat/

Jocs musicals i karaoke

Una aplicació web i també per a dispositius mòbils que ens permet aprendre vocabu-
lari a través de cançons actuals.

 – Lyrics training: https://lyricstraining.com/

https://www.rac1.cat/a-la-carta
https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio&hl=ca
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/barrina/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/barrina/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/saberne_un_niu/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/saberne_un_niu/
http://rodamots.cat/


Recursos per a Català Suficiència (C1)   13

Continguts gramaticals i ortogràfics
Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana

 – http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html

Dictats en línia

 – http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/c1/

‘Conjugador català’, d’Enciclopèdia Catalana

El Conjugador català en línia presenta la conjugació de 9.000 verbs catalans, pràctica-
ment tots els verbs del Gran Diccionari de la llengua catalana, amb l’excepció d’algun 
verb arcaic.

 – https://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/conjugador-catala

Diccionaris
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

El diccionari normatiu de la llengua catalana.

 – https://mdlc.iec.cat/

Diccionari de sinònims, d’Albert Jané

 – https://sinonims.iec.cat/sinonims_cerca.asp

Diccionari de la llengua catalana multilingüe

Diccionari català-castellà/anglès/francès/alemany.

 – http://www.multilingue.cat/

Altres diccionaris en línia d’Enciclopèdia Catalana

 – https://www.enciclopedia.cat/

Diccionaris.cat

Diversos diccionaris Vox del grup editorial Larousse: català, sinònims, català-castellà, 
castellà-català, anglès-català, català-anglès, francès-català, català-francès.

 – http://diccionari.cat/

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html
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https://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/conjugador-catala
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