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Objectiu d'aquesta guia

Aquesta guia ha de servir per treure el màxim profit als quaderns BONA ORTOGRAFIA SENSE
ESFORÇ.

Els quaderns no ensenyen normes ortogràfiques, sinó l'estratègia que segueixen les persones amb
bona ortografia. Un cop aquesta estratègia s'ha automatitzat, l'ortografia s'aprèn sense esforç.
Aquesta metodologia es basa en una branca aplicada de la psicologia: la Programació Neurolingüística. 

Per ampliar informació sobre la base teòrica en la qual es basen els quaderns, podeu llegir un docu-
ment d'unes 60 planes a www.ortografia.cat o a www.danielgabarro.cat  El document és de descàrre-
ga gratuïta.

Introducció.

Concepte d'ortografia

Aquí utilitzem el terme Ortografia com a sinònim d'escriptura correcta de paraules. Entenem que l'im-
portant és que s'escrigui, per exemple, hora amb h, al marge que es conegui o s'ignori la norma o l’ex-
cepció que inclou aquesta paraula.

Objectius dels quaderns

Els quaderns BONA ORTOGRAFIA SENSE ESFORÇ persegueixen els  objectius següents:

- Ajudar l'alumnat a escriure les paraules d'acord amb les normes socials establertes.

- Proporcionar-los uns mètodes i tècniques per incorporar les paraules noves que van sorgint al
llarg de l'escolaritat i, en definitiva, de la vida. 

- Facilitar que aquestes tècniques s'automatitzin i, un cop practicades, es realitzin de forma incons-
cient.

- Desenvolupar en l'alumnat una consciència ortogràfica i una autoexigència vers els seus
escrits.

- Desenvolupar la seva memòria, essencialment la memòria visual.

- Incrementar la capacitat de generalització entesa com a aptitud per aplicar a paraules noves els
coneixements de l'estructura de paraules apreses amb anterioritat.
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En definitiva, tots aquests objectius poden resumir-se en un de molt senzill:

Aconseguir que l'alumnat escrigui correctament les paraules que utilitzin.

Condicions prèvies per poder usar aquests quaderns

Les condicions prèvies per treure profit d'aquests quaderns són:

a) Ser capaç d'escriure i llegir de forma àgil. 

b) Ser conscients de l'arbitrarietat de l'escriptura, és a dir, saber que les paraules sovint no
s'escriuen com sonen. 

c) Estar decidit a millorar. Sense motivació ni voluntat, no hi ha millora possible.

Un advertiment:

Les nostres propostes de treball s'han demostrat útils per a la gran majoria dels alumnes i han donat
resultats excel·lents en poques setmanes (generalment en menys d'un trimestre). No obstant això,
sempre ens hem trobat amb alguns alumnes que, a pesar del treball realitzat, no han avançat prou. 

Volíem deixar aquest punt ben clar per respecte a la veritat. La nostra proposta no és universal, ni màgi-
ca: té els seus límits, els quals, en general, coincideixen amb les persones que tenen estructures dislè-
xiques o paradislèxiques (grans dificultats de lectura i escriptura). 

Ús dels quaderns als  diferents cicles

El quadern de CI només es pot fer servir a partir del moment en què l'alumnat escriu amb una certa
fluïdesa. No hem de córrer per utilitzar-lo: fer-lo servir quan encara escriuen tot descomponent en sons
els mots que volen posar seria perdre el temps. Segurament el segon trimestre de segon de primària
seria un bon moment per utilitzar aquest quadern. 

Els quaderns de CM i CS poden fer-se servir preferiblement al primer curs del cicle; així trauran molt
més profit del treball ortogràfic que es faci a continuació i ens assegurarem que tot l'alumnat domina
l'estratègia mental adequada en escriure.

El quadern d'ESO/Batxillerat pot fer-se servir en qualsevol moment del cicle ja sigui en grups de
classe, crèdits de reforç o grups de suport.
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El d'Educació de Persones Adultes també pot usar-se en el moment que es cregui més oportú
un cop s'escriu de forma fluïda. 

Si es treballa amb  alumnat d'educació especial o que manifesta especials dificultats lingüístiques es
pot optar per usar els quaderns d'un cicle anterior al que estiguin cursant: els serà més fàcil i obtindran
resultats similars. Igualment, agafant exercicis concrets d'altres cicles podem obtenir alguns recursos
per fer exercicis d'ampliacions.

IMPORTANT: Un cop l'alumnat ha automatitzat l'estratègia ortogràfica visual NO cal fer a cada cicle el
quadern següent. Simplement s'ha de treballar l'ortografia de la manera habitual: els resultats millora-
ran espectacularment. 
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Resum d'un enfocament innovador

Ensenyar estratègies mentals.

Abans de continuar ens agradaria remarcar la importància d'ensenyar les estratègies mentals necessà-
ries perquè el treball ortogràfic tingui èxit. Prengui's un temps per respondre la qüestió següent:

Com sap que "sap escriure" una paraula tan senzilla com hora? Com està segur/a de la seva escrip-
tura?

Moltes persones creuen que coneixen l'escriptura d'una paraula remetent-se a normes ortogràfiques,
però una paraula en castellà escollida a l'atzar té tretze possibilitats davant de catorze de no estar inclo-
sa en cap norma (i fins i tot menys possibilitats en català!). Però encara que l'escriptura d'una paraula
pugui explicar-se a través d'una norma, les persones amb bona ortografia gairebé mai acudim a ella
abans d'escriure-la, sinó que acudim a la normativa només en cas de dubte. 

Però, per què hora s'escriu així? Ha trobat alguna norma que li expliqui per què porta h? I si l'ha tro-
bada, ha recorregut a aquesta norma abans d'escriure el mot o, simplement, "sabia" la paraula?

La majoria dels i les ensenyants se sorprenen quan reflexionen sobre aquest tema. Simplement "saben"
la paraula, però no són conscients de quin és el procés que els duu a "saber-la".

No obstant això, en la pràctica com ensenyem els alumnes a "saber" les paraules?

Generalment, prescindim del procés mental que nosaltres fem i ens dediquem a una sèrie d'activitats
de les quals pressuposem la utilitat, com per exemple:

o Dictat 
o Dictat preparat 
o Escriure tres frases amb les paraules... 
o Copiar deu vegades les paraules... 
o Sopa de lletres
o Mots encreuats 
o Missatges xifrats 
o Memorització de normes ortogràfiques 
o Aplicació d'una norma a una col·lecció de paraules 
o Màquines de fabricar paraules a partir de síl·labes donades 
o Subratllar la lletra difícil 
o Buscar tres paraules de la mateixa família... 
o Buscar tres paraules amb la lletra "x"... 
o Copiar 
o Fitxers de classe 
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o Diccionari 
o Dictat per parelles des de racons de la classe... 
o Escriure frases amb un nombre predeterminat de paraules o determinades lletres. 
o Escriure frases amb unes paraules o lletres prefixades. 
o Etc. 

Aquestes activitats són útils per a uns alumnes però per a uns altres no. Per què? La nostra resposta
és contundent: senzillament el procés intel·lectual o estratègia mental utilitzada pels uns i els altres és
diferent. De la mateixa manera que una batedora, una liquadora i un aspirador reben electricitat i la
transformen a través d'un motor per liquar, aspirar o batre, també les persones que reben informacions
i les transformen a través de processos mentals diferents produeixen resultats desiguals.    

Nosaltres creiem que, abans de res, hem d'ensenyar els nostres i les nostres alumnes a fer el mateix
procés mental que ens ha dut a nosaltres a dominar l'ortografia. Ensenyar el procés mental ortogràfic
correcte ha de ser la nostra prioritat. Però, què vol dir això exactament?

Què hem d'ensenyar als nostres alumnes?

Volem destacar que anem a ensenyar un procés, no un conjunt de normes, un vocabulari o uns trucs
per escriure millor. Quan dominin el procés de forma automàtica, la seva millora serà contínua, igual
que els passa a totes les persones que tenen bona ortografia: poden o no conèixer una paraula, però
quan la vegin escrita ja no l'oblidaran.

Dotar els nostres alumnes d'una estratègia que processi tot el vocabulari al qual tinguin accés és dotar-
los de la possibilitat de millorar tant ara com en el futur i, a més, en totes les llengües que estudiïn, ja
que el procés mental sempre és el mateix.

Vegem ara quin és el procés de les persones que tenen bona ortografia i, per tant, el que hau-
rem d'ensenyar:  

1) Les persones amb bona ortografia quan escolten o es diuen una paraula que volen escriure el que
fan és veure la imatge mental d'aquella paraula. L'escriptura es converteix en una "còpia"
de la paraula que prèviament han emmagatzemat en la seva ment.

Les persones amb mala ortografia segueixen altres estratègies: 

o Quan escolten una paraula, com per exemple núvol, pot ser que s'imaginin un núvol.

o També pot succeir que repeteixin el vocable per decidir si l'escriuen amb v o b, quan en realitat
sonen igual i no poden diferenciar-se auditivament.

o Una altra possibilitat és que cerquin en les sensacions que els provoca tal paraula. Una bonica
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forma d'inspirar-se i fer poesia, però una pèssima manera d'aprendre ortografia.

2) Les persones amb bona ortografia noten si la imatge que tenen de la paraula és prou
bona com per escriure-la amb plena seguretat. En aquest cas, automàticament passen al
pas següent, descrit en l'apartat 3.

És possible, però, que percebin la imatge de la paraula com a insegura: fosca, borrosa, massa peti-
ta o fins i tot que els falti la imatge i no estiguin segures de poder-la escriure correctament. Aquesta
sensació d'inseguretat els duu a actuar en conseqüència: 

Consulten el diccionari, pregunten algú, busquen un sinònim, tracten d'encaixar la paraula en una
norma, sobretot si es tracta d'un accent o similar, etc.

En tots els casos, una persona amb bona estratègia ortogràfica guardarà la imatge de la paraula per
al futur i, possiblement, ja no tornarà a dubtar de l'escriptura d'aquesta paraula en concret.

3) Finalment, escriuen la paraula la imatge de la qual tenen emmagatzemada en la seva ment i
han reconeguda amb plena seguretat.

Com es pot suposar, aquest procés d'escriptura es realitza inconscientment i a gran velocitat.
Per això, poques persones saben exactament què fan quan escriuen.

Convidem de nou el lector o  la lectora a reflexionar sobre com sap que escriu correctament una parau-
la. Pot pensar, per exemple, en noms de ciutats conegudes, productes de cuina, animals, marques
d'electrodomèstics o cotxes, etc.

Com té el lector/a la seguretat que sap escriure-les? Sens dubte perquè realitza, en essència, els
mateixos passos que hem descrit: "veu" la paraula en la seva ment, té una sensació de seguretat i es
troba en disposició d'escriure-la amb seguretat.

Formulació de l'estratègia ortogràfica correcta

El procés, que hem descrit en l'apartat anterior i que, lògicament, és una simplificació de les múlti-
ples variables que es donen en la realitat, pot transcriure's com si fos una fórmula matemàtica: 

Audició              Record                Sensació de             Escriptura 
correcta     +     visual         +       seguretat       =       correcta         

Aquest procés és el que hem d'ensenyar als estudiants abans d'abordar sistemàticament l'estudi de
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l'ortografia. La forma de fer-ho és extraordinàriament simple amb els quaderns que hem dissenyat.
Igualment, convidem el lector o la lectora a llegir el llibret ampliat que tenim penjat a la pàgina web
www.ortografia.cat i a www.danielgabarro.cat, així com a veure el vídeo explicatiu que també es
troba en aquells webs. 

El vocabulari bàsic

Tradicionalment no donem gens d'importància als vocabularis bàsics en estudiar ortografia i això és un
gran error. En castellà hi ha cinc paraules que produeixen el 10% dels errors ortogràfics. En català fal-
ten dades fiables, però la concentració d'errades en certes paraules clau és una evidència per la majo-
ria dels docents. 

Si una persona en un sol dia aprèn aquestes cinc paraules pot estar segura d'haver millorat en un 10%
el seu nivell ortogràfic. La raó és molt senzilla: aquestes paraules s'utilitzen molt i molt sovint s'escriuen
malament. 

Altres autors  afirmen que coneixent quinze paraules es domina... el 30% dels errors! I coneixent-ne
67, els errors disminueixen un 60%!

Així doncs, és possible que els nostres alumnes millorin espectacularment si dominen les paraules que
més s'utilitzen i més errors provoquen. 

Als nostres quaderns s'ensenya a adquirir de forma automàtica una estratègia ortogràfica correcta,
però també es fan exercicis amb vocabulari i s'anima  cada alumne/a a superar el seu vocabulari bàsic.
Després de l'explicació anterior suposem que tothom entendrà la importància de fer-ho així. 

Avaluació

La millor manera d'avaluar un alumne/a és mesurar el tant per cent de faltes ortogràfiques que realitza
en un moment donat i, un temps després, mesurar la disminució d'aquest tant per cent. 

Per fer-ho es poden agafar textos diversos i comptar el nombre de paraules mal escrites (si en una
paraula s'han fet tres faltes només compta com un sol error: el problema és que desconeix aquella
paraula), ho multipliquem per cent i ho dividim pel nombre total de mots: així tindrem el tant per cent
d'errors d'aquell/a alumne/a concret/a. Perquè sigui significatiu hem d'avaluar a partir d'un mínim de
tres-centes paraules (podem usar més d'un text del mateix infant). 

És convenient explicitar a l'alumne/a quantes faltes fa i dir-li que s'espera que les redueixi. Això fa que
l'alumnat entengui que ha de focalitzar la seva atenció i abandoni un paper passiu. 

Per una altra banda, en molts llocs no dominar l'ortografia no té cap conseqüència real més enllà d'un
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comentari desaprovador per part del mestre o la mestra: "T'hauries d'esforçar més”, etc. En aquest
context és difícil que l'alumne/a vegi la utilitat de fer-ho bé, ja que no té conseqüències diferents de fer-
ho malament. 

En canvi, indicar que per passar el nivell del curs i "aprovar el curs" cal tenir un nivell determinat de fal-
tes ortogràfiques fa aterrar gran part de l'alumnat i els ajuda a valorar les conseqüències i a fer un esforç
(especialment en un moment històric en què molts mestres consideren que a l'alumnat els costa fer
esforços això és especialment important). 

Estructura de la guia didàctica -

Aquesta guia didàctica, a més d’aquesta presentació teòrica, ofereix una estructura per a totes les
pàgines dels quaderns de l’alumnat. L’estructura és la següent:

Objectiu de la pàgina o pàgines: què es vol aconseguir explicat d’una forma molt breu.

Tasca que es proposa: pistes per treure el maxim partit dels exercicis concrets del quadern.

Possibilitats d'ampliació: altres opcions que poden fer-se abans o després d'haver fet l'exercici en
qüestió.

Altres: observacions que semblen d'interès i que estan relacionades amb la tasca presentada als qua-
derns de l’alumnat... 

Agraïments

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel
Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de
17.8.2006).

S’agraeix el suport rebut per la doctora Maite Pró de Blanquerna i, molt especialment, de la Conxita
Puigarnau Gracia amb qui vaig iniciar-me en el tema de l’ortografia i la PNL, sense ella aquesta obra
mai no hauria vist la llum. 
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Comentaris Quadern Educació de Persones Adultes

Pàgines 3-5

Objectius 

Ajudar l'alumnat a entendre com s'aprèn ortografia i animar-los a usar correctament aquest quadern
per aprendre'n.
Tasca que es proposa.
Llegir la informació que ofereix.

Possibilitat d'ampliació.

Establir diàlegs a l'aula per comentar la informació i procurar que cada alumne/a la faci seva.

Altres.

Resulta fonamental que cada alumne/a pugui reflexionar personalment sobre l'ortografia i la forma ade-
quada d'aprendre-la. Caldria que totes i tots es veiessin animats a provar aquesta nova proposta i
entenguessin la intenció dels diferents exercicis. 
Per aquest motiu la informació extra que s'obté a www.danielgabarro.cat i a www.ortografia.cat pot ser
interessant pel docent.
Recomano enèrgicament el dvd que pot baixar de forma gratuïta als webs esmentats: és breu, és clar
i una imatge val més que mil paraules. Tenint present que treballa amb persones adultes podrien visio-
nar aquest vídeo tots junts i comentar-lo. Els ajudarà a entendre la globalitat de la feina que es propo-
sa.

Pàgines 6 i 7

Objectius

Establir un programa concret, una metodologia avaluativa i una tècnica d'automotivació. 

Tasca que es proposa.

Llegir les pàgines.

Possibilitat d'ampliació.
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Dialogar sobre les propostes de la pàgina, fent especial èmfasi en la metodologia avaluativa (que és
una proposta força diferent de l'habitual) i en la tècnica d'automotivació. Realitzar un resum del contin-
gut.

Altres.

Useu la tècnica d'automotivació en altres contextos. Convideu l'alumnat a compartir altres tècniques
que elles i ells utilitzen per tal de mantenir-se motivats.

Pàgina 8

Objectiu

Facilitar a l'alumnat una experiència pràctica i real perquè comprovi que actualment ja fa servir la
memòria visual i que, per tant, no serà tan difícil focalizar aquesta habilitat que ja té en l'ortografia.

Tasca que es proposa.

Contestar les preguntes que es plantegen al quadern tot usant la memòria visual. 

Possibilitat d'ampliació.

Establir un diàleg per buscar més activitats en les que l'ús de la memòria visual és fonamental. 

També podem establir un diàleg per buscar activitats en les quals l'ús de la memòria auditiva és fona-
mental (com recordar les taules de multiplicar, un poema, una cançó...) o en les quals la memòria física
o cinestèsica és fonamental (per a un ball, per saber si una porta s'obre cap a la dreta o l'esquerra, per fer
esport...).

Altres.

No cal escriure la resposta, només buscar la resposta i adonar-se de quina manera estem cercant la
informació: ho fem usant la memòria visual.

Pàgines 8 - 21
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Objectius

Incrementar les capacitats de la memòria visual
Exercitar la memòria visual aplicant-la a l'ortografia.
Proposar estratègies concretes per tal d'integrar el treball ortogràfic a la lectura, al passeig quotidià pel
carrer, a la revisió dels propis escrits...
Aprendre diferent tècniques per memoritzar visualment mots.
Practicar aquestes tècniques individualment.
Oferir una graella de control i pràctica que pot usar-se per parelles d'estudiants.

Tasca que es proposa.

Llegir la informació. 
Realitzar els diferents exercicis que proposen fins que es dominin. Molts dels exercicis s’han de fer en
parella. 
Les diverses tasques poden practicar-se a poc a poc (una setmana cadascuna, per exemple) o de cop
com a pla de xoc (durant 21 dies, per exemple).

Possibilitat d'ampliació.

Al web www.danielgabarro.cat o al web www.ortografia.cat hi trobaràs quaderns de Primària amb
altres exercicis molt semblants per si necessites algun d'ampliació. El quadern d’ESO és quasi idèntic
al d’adults, per això no es recomana baixar-lo com ampliació: seria una repetició.

Realitzeu alguns d'aquests exercicis a la pissarra per estar-ne segurs que tothom ho entèn pot ser útil. 
Proposeu l'alumnat que pensi altres maneres de memoritzar visualment les paraules i realitzar un dià-
leg per tal que posar-ho en comú i enriquir la pràctica del grup classe. 

Les graelles de control estan pensades per a què dos estudiants les facin servir: una persona pregun-
ta a una altra i després canvien els papers. És fonamental que la primera pregunta sigui: "Lletreja el mot
començant pel final", ja que només es pot fer si es VEU la paraula i, per tant, ens assegura que no s'es-
tigui fent servir la memòria auditiva, sinó la visual.  Si mireu el vídeo del web www.ortografia.cat o bé
www.danielgabarro.cat, entendreu millor el seu ús.

Si a la classe teniu una lectura col·lectiva, podeu demanar tothom que apliqui l'estratègia a la lectura. 

Llegir el text, per parelles ajudar-se mutuament a estudiar el vocabulari tot usant les tècniques ja cone-
gudes (lletreig enrere, escriure a l'aire amb el dit, visualitzar el mot amb els ulls tancat, imaginar-se la
lletra difícil en gran o en un color diferent, etc) i fer un concurs per equips tot seguint les diferents
instruccions que s'expliquen al quadern de treball.

Un cop fet això, deixeu que s'ajudin per parelles i, finalment, dediqueu un temps prudencial per al con-
curs d'equips. D'aquesta manera s'ajuda a integrar l'estratègia ortogràfica correcta a la lectura de
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novel·les (o altres textos que llegiu a classe). El resultat és molt positiu.

El concurs per equips funciona de la manera següent: 

- Dividiu la classe en dos equips o en tres si voleu. Un dels equips surt a la pissarra per ser pregun-
tat per l'equip que segueix assegut. Si la persona preguntada sobre com s'escriu un mot (una lletra
difícil, si porta o no accent i en quina direcció, que lletregi el mot, etc) repon correctament, seu. Si
no sap contestar, la persona següent intenta respondre. 

- Guanya l'equip que tingui asseguts tots els seus membres en el mínim temps possible, o el que tin-
gui més membres seguts en x temps (cinc minuts, per exemple). 

- Quan feu el concurs per equips podeu demanar que, per poder seure, les persones han de con-
testar bé tres preguntes. Per dur el control pot fer-se d'una manera ben simple: tothom inicia el joc
amb tres dits visibles, si encerta un mot, abaixa un dit, si encerta un segon mot, abaixa un altre dit ,
si torna a encertar s'asseu. Així, d'un cop d'ull veiem en quin punt es troba cada alumne/a: els que
tenen les tres dits visibles els falten tres preguntes, els que tenen dos dits visibles han de contes-
tar-ne dues i els que tenen un dit visible només han de contestar l'última. 

- Per afegir emoció, podem suggerir que els que no contestin bé una pregunta tirin enrere, per exem-
ple, si tenien un sol dit visible i només els faltava una pregunta afegeixin un segon dit (perquè han
fallat una pregunta) i ara els faltin dues preguntes. 

Altres.

Cal tenir present que cada exercici s'ha de fer diverses vegades fins que es domina. No s'hauria de
passar al següent fins que no es fa i s'és capaç de recordar visualment una quantitat significativa d'in-
formació (un mínim de 4 ítems, ja siguin fotos, dibuixos, signes, lletres...).

Inventeu altres jocs o activitats semblants que mantinguin la focalització de l'atenció en l'ortografia de
la paraula i aconseguireu un alt grau de motivació i un bon nivell d'aprenentatge.  Si descobriu algun
joc especialment interessant, feu-m’ho saber: dani@danielgabarro.cat. Gràcies

Pàgines 22 - 30

Objectiu.

Proposar una sèrie d'exercicis concrets sobre textos per practicar les diferents tècniques d'exercitació
de la memòria visual aplicada a l'ortografia, tot explicitant l'estratègia mental per fer-la amb èxit.

Tasca que es proposa

Depèn del text es proposa un exercici diferent: una còpia, un dictat per parelles, omplir un text, etc. 
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Possibilitat d'ampliació

Establir un diàleg sobre el contingut dels diferents textos i portar el tema a tutoria pot ser una forma
interessant de vincular l'estudi ortogràfic a aspectes nuclear/vivencials de la vida escolar. 

El quadern de CS de primària pot ser útil per obtenir més activitats semblants d'ampliació.  El quadern
d’ESO proposa uns textos diferents que també podeu fotocopiar i usar si en voleu més. 

Altres

El contingut dels textos proposa temes que poden tenir incidència en el treball de valors de l'aula, la
qual cosa permet aprofitar-los per vincular els dos temes: l'àrea de llengua i els valors humans.

Fàcilment podeu fer exercicis semblants amb altres textos, tot agafant de model els del quadern. 

Pàgines  31 - 36

Objectiu

Oferir la normativa bàsica en un llenguatge fàcilment comprensible. 
Tasca que es proposa
Lectura i estudi del material.

Possibilitats d'ampliació

Aquesta normativa no inclou la totalitat de la normativa catalana, però sí aquella que produeix més
errades ortogràfiques i que, per tant, resulta més rendible de dominar. 

Podeu ampliar aquesta informació bàsica amb aquella normativa que considereu adient.

Altres

Cal comprendre que l'ús de la normativa només és útil en casos puntuals, però que normalment s'es-
criu automàticament sense pensar la norma corresponent. Precisament, aquesta automatització és el
que s'ha treballat al llarg d'aquest quadern. 

Pàgina 37
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Objectius

Oferir informació clau sobre el contingut del quadern als educadors/ers que l'utilitzin.

Tasca que es proposa.

Lectura per part de l'educador o educadora.

Possibilitat d'ampliació.

La informació que es dóna pot ampliar-se llegint el llibre "Bona ortografia sense esforç" disponible gra-
tuïtament a Internet al web www.ortografia.cat i a www.danielgabarro.cat 

Altres.

Al mateix web pot trobar altres materials sobre ortografia (un dvd, materials per altres cicles educatius,
etc) que també poden ser de l'interès d'alguns docents.
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