Eines i recursos per treballar en català

Models de documents. Documentació jurídica i administrativa

2002. Col·lecció «Criteris Lingüístics»; 5. ISBN 84-393-6001-0
Obra que aplega la versió actualitzada de la documentació jurídica i administrativa
difosa anteriorment a través de les revistes del Departament de Cultura Llengua i
Administració i Llengua i Ús i aquest mateix web. En tots els casos es tracta de models
de documents que s'havien anat elaborant en el si de la Comissió Assessora de
Llenguatge Administratiu. Els documents i els criteris de redacció s'han actualitzat en
diferents aspectes, però sobretot tenint en compte les modificacions normatives que
els afecten, entre les quals cal destacar les derivades de l'aprovació de la Llei 1/2000,
de 7 de gener, d'enjudiciament civil.
(Trobareu el PDF amb l’obra adjunt a la noticia)

Plats a la carta. Diccionari en línia
Recursos per treballar en català en l’àmbit de la restauració.

El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions
catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà,
francès, italià, anglès i alemany. La informació d’aquest repertori prové de la base de
dades de l’aplicació informàtica Plats a la carta, eina desenvolupada i gestionada per

la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en col·laboració
amb el TERMCAT, i confegida a partir de les denominacions de plats i begudes
proposades pels usuaris de l’aplicació, amb l’objectiu de facilitar al sector de la
restauració l’elaboració de cartes i menús en català.
Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de
totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les
fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades
(en qualsevol dels idiomes del diccionari).
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/Presentacio

Teniu algun dubte en català?
El Col·legi us proporciona accés al Servei de llengua catalana, que té l’objectiu de
respondre les necessitats lingüístiques del professional mitjançant l’assessorament per
a l’elaboració de textos d’ús administratiu en català, la revisió i correcció de textos, la
resolució de consultes sobre terminologia i fraseologia, la difusió de models de
documents i terminologia usuals a les gestories, l’elaboració de tríptics divulgatius i
l’organització de formació de cursos en llengua catalana de diferents nivells.

Si voleu fer una consulta, envieu un correu electrònic amb indicació de les dades de la
gestoria a nbergua@gestors.cat o truqueu al telèfon 93.317.06.86.

Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 10 h a 13. 30 h; dimecres, de 15.30 h a 19 h

