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LLISTA DE WEBS I RECURSOS WEB 2.0 
 
TOTES LES ÀREES 
 
http://www.edu365.cat/eso/  
http://www.aplicacioneseducativas.net/      
http://www.educasites.net/   
 

CATALÀ 
 
www..tv3.cat/elgrandictat  
Web del programa de televisió. Requereix registrar-se. 
Els alumnes poden jugar en línea. 
  
http://literaturacatalanasalvi.blogspot.com/  
Blog de literatura catalana. Utilitzat per professors de Batxillerat 
Amb referències literàries i cinematogràfiques. 
 
http://salc.upf.edu/index.php                               
En aquesta web s'hi pot trobar material d'autoaprenentatge que permet treballar de manera 
autònoma els nivells intermedi, de suficiència i superior de la llengua catalana, com ara 
proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de teoria, fitxes personals de treball, propostes 
de treball estàndard, dictats, bibliografia complementària, un diccionari electrònic, informació 
sobre l’acreditació del nivell de llengua i consells per aprendre a aprendre… 
 
http://www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm  
Programa d'aprenentatge de llengua catalana GEX  S’ ha d’ instalar al ordinador 

Conté quatre blocs d'exercicis: 1  ortografia 1  morfologia 1  sintaxi 1  lèxic  

 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/
?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f30911
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD  
Dictats en linea de tres nivells diferents amb els arxius d’ audio i text 

Dictats d'autoaprenentatge de català en línia (Universitat Jaume I): 
http://www.uji.es/serveis/slt/cal/dictats/dictats.thtml 

http://sites.google.com/site/parlemambcatala/     
Web a Google de Marta Gómez sobre el català 

 
�ivell bàsic (A): 

• VINCLES: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm / 
http://www.xtec.es/sedec/vincles/vincles.htm 

• GALÍ: http://clic.xtec.es/gali/gali/gali.jsp 
• GEC: http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/middle.htm 
• Buscabulari: http://www.cpnl.cat/recursos/old/buscabulari.pdf 
• http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ortografia/ortografia.htm 
• http://intercat.gencat.cat/speakcat/index.html 

Altres nivells: 
http://pelc.caib.es/recursos/index.html 
http://www.vicentellop.com/ 
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CASTELLÀ 
 
http://lenguayliteratura.org/interactivos/  
Web con ejercicios interactivos de morfología , sintaxis, ortografía y comprensión 

 
https://plataforma.cep-marbellacoin.org/moodle/mod/resource/view.php?id=1892  
Web del Centro �acional de Investigación y Comunicación Educativa (CNICE) 
Multitud de recursos y actividades  
 

http://perso.wanadoo.es/archaron/  
 Actividades de lengua y literatura 
 
http://www.supersaber.com/  
Actividades de ortografía 
 
http://www.aplicacioneseducativas.net/lengua-castellana-c-2.html  
Actividades en línea para infantil , primaria y secundaria 
 
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/  
Materiales de apoyo para Lengua y Literatura castellana para ESO y Bachillerato 
 
 
 
CIÈNCIES NATURALS 
 
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsna/  
Curs de formació molt interessant amb moltes idees i materials interactius. 

 
Webs de professors  
http://sites.google.com/site/cn1eso/  
Web de Beatriz Andrés sobre els regnes dels essers vius 
 
http://sites.google.com/site/mesenlladelsestels/  
Web a Googlesobre el sistema Solar 
 
http://sites.google.com/site/isacoromina/1  
Web sobre Química de la professora Isabel Coromina 
 
 
 
FILOSOFIA 
 
http://albertfilo.blogspot.com/  
blog de un profesor de Filosofia  
http://galeon.hispavista.com/filoesp/  
Recursos de Filosofía en español 
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MATEMÀTIQUES 
 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 
 
http://phobos.xtec.es/gromo/toomates.htm 

 
http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/PracGeoGebra.htm 
 

www.geogebra.org  

 
http://blocs.xtec.cat/fraccionsidecimals/  
Aquest bloc està destinat a tots els alumnes de primer d’ESO que vulguin treballar les unitats de 
fraccions i nombres decimals respectivament. 
 
http://sites.google.com/site/mates118/  
Web de matemàtiques del profesor Fco ruiz Tobalina. Un exemple de com utilitzar Google Sites 
 
http://www.supersaber.com/  
Activitats de càlcul en format Flash , molt entretingudes 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
Por, poder i fe en el romànic   Estudi a partir d’escultures romàniques. 
http://www.xtec.net/recursos/socials/romanicesc/conques/ 
 
Construcció d’una església romànica: 
http://xtec.cat/recursos/socials/romanic/index.htm 
 
Els remences: 
http://www.remences.com/ 
 
Viure en un castell de la frontera: 
http://xtec.cat/~ebiosca/prin.htm 
 
L’Islam arriba a Catalunya: 
http://xtec.cat/~xripoll/cat/islam.htm 
 
Històries de Catalunya (sèrie de TV3) 
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cronologia.htm 
 
Índex de webquests: 
http://www.webquestcat.cat/ 
 
Webquest l’Edat Mitjana: 
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqroig/index.htm 
 
webquest l’art romànic: 
http://www.xtec.es/~RGISBER2/romanic/index1.htm 
 
webquest Troballa 
medieval:http://www.histodidactica.es/WEBQUEST/Troballa%20medieval/index.htm 
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Recursos de Geografía 
 
Recursos de Geografia en format Flash 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/contenido_indice.html 
  
Com fer un climograma: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/climograma.html 
 
Passos a seguir amb Excel per fer un climograma 
http://alerce.pntic.mec.es/~pong0000/bitacoras/Climogramas%20Excel.pdf 
 
Mapes interactius:Catalunya, Espanya, Europa, Món 
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm 
 
Programa gratuït per fer esquemes 
http://seminarioccss.blogspot.com/2010/01/esquemas-con-freemind.html 
 
 “Geografiaplus” una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb 
dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests 
per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea. 

Programa gratuït per aprendre a localitzar noms polítics, físics. ... de geografia  
http://www.wartoft.nu/software/seterra/spanish.aspx 

Recursos en Castellà 
 
Webquests CCSS en castellà 
http://elblogdejaviersaez.blogspot.com/2009/05/webquests-para-sociales-un-reto.html 
 
Recursos per a les classes d’història (en castellà) 
http://literaturaylengua.com/?tag=historia 
 
Recursos de geografia, història i TIC (en castellà) 
http://www.juanjoromero.es/blog/ 
 
Blog de les TIC en classe de CCSS (en castellà) 
http://seminarioccss.blogspot.com/search/label/Recursos%20en%20la%20Red 
 
Un espai ambinformació sobre Wikis ( en castellà) 
http://sites.google.com/site/letsticenglish/recursos-esl/creaciondewikis2crearunawiki  
 
Un espai ambinformació sobre Wikis ( en català) 
http://wikiseducatius.wikispaces.com/2.+Exemples  
 
Un espai sobre l’ús de les TIC a les aules  
http://www.educacontic.es/blog/  
 
Exemple de bloc del CEIP El Rodonell  
http://rodonelltic-tac.blogspot.com/  
 
Exemple de Wiki 
http://bacderoda.wikispaces.com/  
 
 


