
 

RECURSOS PER CONÈIXER LA NOVA GRAMÀTICA DE LA LLENGUA CATALANA 
(2016) I LA NOVA ORTOGRAFIA CATALANA (2017) 
 

A continuació trobareu una sèrie de recursos que us permetran conèixer la Gramàtica de 

la llengua catalana (2016) i l’Ortografia catalana (2017), de l’Institut d’Estudis Catalans 

(IEC). L’IEC ha establert un període de quatre anys (a partir de novembre de 2016) per a 

la implantació de la nova normativa lingüística. Aquests recursos us serviran per 

familiaritzar-vos amb les principals novetats que presenten aquestes dues obres. 
 

 
1. Presentació i mostra representativa d’algunes novetats de la nova Gramàtica (GIEC). 

Document elaborat per l’Oficina de Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans que recull 

algunes de les novetats més destacables de la Gramàtica. 
 

 
2. Presentació i recull dels canvis més significatius de la nova Ortografia (OIEC). Document 

elaborat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans que recull algunes de les 

novetats més destacables de l’Ortografia. 

 

3. Text complet de l’Ortografia catalana (2017)  

 

https://www.iec.cat/llengua/documents/GIEC-Presentaci%C3%B3_MostraDeNovetats.pdf
https://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Presentaci%C3%B3.pdf
https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf


 

 
4. Modificacions en les entrades del DIEC2. Ortografia catalana. Document elaborat per 

l’Institut d’Estudis Catalans que recull les novetats de l’Ortografia introduïdes al Diccionari 

de l’Institut d’Estudis Catalans. En groc es destaquen les entrades que s’han vist 

modificades. 
 

 

 
5. Les principals novetats de les noves Ortografia i Gramàtica de l’IEC. Publicació que vol 

ser una eina de familiarització amb els principals canvis de l’Ortografia i la Gramàtica.  
 

 

 
6. La nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalana. Guia pràctica. Publicació amb un 

enfocament de caràcter pràctic que recull de manera succinta els punts de la nova 

Gramàtica i de la nova Ortografia que presenten novetats així com punts conflictius que, 

després d’haver estat sotmesos a consideració per l’IEC, no es van modificar. 

 

https://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Modificacions%20entrades%20DIEC2.pdf
http://www.santillana.es/catalogos/2017/Grup/Santillana_informa/files/assets/common/downloads/Santillana%20informa.pdf
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/274


 

 

 
7. Optimot / Nova gramàtica i ortografia. El cercador de dubtes lingüístics de la Direcció 

General de Política Lingüística ofereix una sèrie de fitxes que donen a conèixer les novetats 

normatives arran de l’aparició de la Gramàtica i de l’Ortografia. 

 

 

 
8. ÉsAdir Portal de la CCMA 

El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals recull les principals 

modificacions que ha introduït a partir de la publicació de la Gramàtica i l’Ortografia. 

 

 

 
9. Dictats en línia. Novetats ortogràfiques. La col·lecció de dictats en línia autocorrectius 

permet treballar les noves normes d’ortografia amb els dictats dels nivells intermedi, 

suficiència i superior. 

 

 

 

http://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/optimot/optimot-nova-gramatica-i-ortografia/
http://www.esadir.cat/entrades/fitxa/node/novetats_2016
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/novetats-ortografiques/


 

 
10. Interactiu del diari Ara. Gramàtica: 10 coses que han passat a ser correctes amb la nova 

gramàtica 

 

 

 

 
11. Interactiu del diari Ara. Ortografia: El dictat de l’Ara: posa a prova els teus coneixements 

de la nova ortografia normativa del català 

 

 

https://interactius.ara.cat/nova-gramatica/
https://interactius.ara.cat/nova-gramatica/
https://interactius.ara.cat/dictat
https://interactius.ara.cat/dictat

