Confederació
de Treballadors Autònoms
de Catalunya (CTAC)

Amb la col·laboració de

Eines

de català
per a autònoms
Rambla de Santa Mònica, 10, 2a planta
08002 Barcelona
Telèfon: 933 271 498
www.autonoms.com

Per a més informació, adreceu-vos a:

Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya
www.ugt.cat
serveilinguistic@catalunya.ugt.org

CURSOS

EINES TIC

Parla.cat. Espai virtual d’aprenentatge que
posa a l’abast de tothom materials didàctics
per aprendre la llengua catalana. La proposta
formativa que ofereix Parla.cat s’organitza en
quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental,
intermedi i suficiència. Els cursos es poden fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria (de pagament).

Eines TIC. Posa al dia el teu negoci. Conjunt
d’aplicacions informàtiques que cobreixen les
necessitats de gestió empresarial bàsiques. Inclou aplicacions de programari lliure de gran utilitat que, a més de disposar de versió en català,
compten amb el suport tècnic d’una xarxa de 40
empreses. Web: http://einestic.idigital.cat/

Cursos específics per a empreses. Les empreses que estiguin interessades en l’organització
de cursos específics, tutoritzats per professorat
del Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL), cal que s’adrecin a:

EINES PER A L’HOSTALERIA I EL
COMERÇ

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Carrer de Mallorca, 272, 8è. 08037 Barcelona
Telèfon: 93 272 31 00
Contacte: http://www.cpnl.cat/contacte.html

Consorci per a la Normalització Lingüística.

Ofereix de forma generalitzada a tot el territori
cursos de nivells inicial, bàsic, elemental, intermedi i de suficiència. Es presenten en tres modalitats
bàsiques: presencial, a distància i en línia.
Cercador de centres: www.cpnl.cat/xarxa

Plats a la carta. Aplicació que permet elaborar
cartes de restaurant en català i en cinc llengües
més: castellà, anglès, francès, italià i alemany.
Web: http://www.gencat.cat/platsalacarta
Diccionari en línia Plats a la carta. Conté més

de 7.000 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en
castellà, anglès, francès, italià i alemany. La consulta es pot fer a partir de qualsevol d’aquestes
llengües.
Web: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/116

Centre d’autoformació de persones adultes
Maria Rúbies. Rambla del Raval, 29-35, 1a plan-

NORMATIVA LINGüÍSTICA

Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Català per a

Català i empresa. Ja estàs al dia? Les obligacions lingüístiques de les empreses, derivades del
Codi de consum de Catalunya.
Web: http://www.gencat.cat/llengua/consum

ta. 08001 Barcelona. Telèfon: 93 310 30 94

no catalanoparlants. Cercador de centres:
http://phobos.xtec.cat/eoi/

Llenguatest

empresa. Eina autoavaluativa
sobre l’ús del català a l’empresa. Permet obtenir una diagnosi sobre la situació lingüística de
l’empresa amb propostes de millora i informació
sobre eines útils.
Web: http://www.gencat.cat/llengua/llenguatestempresa

Llenguatest consum. Eina autoavaluativa sobre

la situació de l’empresa pel que fa al compliment
de les obligacions lingüístiques que estableix el
Codi de consum de Catalunya. Web: http://www.
gencat.cat/llengua/llenguatestconsum

Punt d’atenció a l’empresa

Direcció General de Política Lingüística
Passatge de la Banca, 1-3. 08002 Barcelona
Telèfon: 93 567 10 25
Contacte: http://www.gencat.cat/llengua/bustia
(subtema Punt d’atenció a l’empresa)

RECURSOS LINGÜÍSTICS
Traducció automàtica. Informació sobre els
programes de traducció automàtica disponibles
en català.
Web: http://www.gencat.cat/llengua/traduccioautomatica
Optimot. Consultes lingüístiques. Consta d’un

cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Quan les
opcions de cerca que ofereix l’Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei
d’atenció personalitzada.
Web: http://optimot.gencat.cat

Català UGT. Bloc del Servei Lingüístic de la UGT
de Catalunya amb recursos útils sobre llengua
catalana. Inclou un apartat d’eines de català
per a treballadors i treballadores autònomes.
http://catala.ugt.cat

