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La Calaixera de llengua i país 

 

www.lacalaixera.cat 

Internet ens ofereix l'accés a moltíssims recursos entorn de l'ús de la 
llengua catalana. En aquest espai ‐ La Calaixera de llengua i país ‐ 
l'Ajuntament de Girona ens presenta una primera relació d'enllaços, 
a partir dels quals, se’ns diu, “podem descobrir eines de tot tipus per 
fomentar l'ús de la llengua i per poder viure plenament en català”.  
No obstant, per a la Catalunya Exterior, algunes d’aquestes eines són 
també molt valuoses per a l’ensenyament i aprenentatge del català 
com a llengua estrangera.  

 DOS EXEMPLES : 

“Plats a la carta” 

El web de Plats a la carta 
(http://www.gencat.net/platsalacarta) –que 
conté 3.558 termes gastronòmics i ha estat 
confeccionat per la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya– 
permet elaborar gratuïtament cartes i menús 
de restaurants en català i traduir‐los al castellà, 
l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià. 

Només cal entrar al web de Plats a la carta des 
d’Internet a través de l’adreça http://www.gencat.net/platsalacarta i emplenar un formulari de dades 
personals. Amb la contrasenya, ja s’hi pot accedir per confeccionar la carta o el menú i imprimir‐lo 
directament o bé guardar‐lo per si es vol tornar a utilitzar o modificar. 

De fet, i per a facilitar l’accés als vostres estudiant, només cal que creeu un únic compte genèric per al 
curs amb el qual tots els vostres alumnes podran connectar‐s’hi, fins i tot simultàniament.  Si voleu 
donar un cop d’ull a la plataforma abans d’omplir el formulari, podeu connectar‐vos‐hi amb el nom 
d’usuari ctl1951 i la contrasenya unitat6. 

Aquest recurs el vaig fer servir quan treballàvem la Unitat 6 del Veus 14.  

Requisit tècnic:  Java Player ‐ http://www.java.com/getjava/ 

                                                            
4 Tot i que no sigui una eina específicament orientada a estudiants de català, sí que permet donar un material autèntic als 
nostres alumnes per a que s’entretinguin buscant nou vocabulari de cuina en funció dels seus propis gustos i de la gana que 
tinguin. Us asseguro que en horari de tarda, tot just abans d’anar a sopar, aquesta activitat tindrà molt d’èxit! 
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“5 al dia”  

Per aquesta mateixa unitat del mètode Veus, també vaig fer servir la pàgina 
web 5 al dia (http://www.5aldia.es) 

En aquesta pàgina, a banda del vocabulari i fitxes molt ben elaborades sobre 
fruites i verdures, la secció “jugar” ens ofereix una selecció de jocs per a entorn 
flash de la marca Childtopia, alguns d’ells força interessants. 

 

Requisit tècnic: Flash Player  

http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Spanish  
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