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APRENDRE CATALÀ 
 
Nivell C  
Aplicació amb el suport del Departament de Cultura que us ajudarà a preparar-vos l'examen per a 
la prova del nivell de suficiència de català. Podràs: 
- Preparar la prova d’una manera lúdica i divertida 
- Gaudir de l’actualització a l’última versió de iOS 
- Gaudir de millores gràfiques, de joc, de preguntes... 
 
Letsblabla  
Aplicació gratuïta per aprendre idiomes. Podràs: 
- Parlar amb gent que té com a propi l’idioma que vols aprendre i amb qui podràs practicar 
- Ensenyar el teu idioma a persones d’arreu del món 
- Establir converses en diversos formats: text, veu o vídeo  
- Crear grups de conversa 
 
Apprendo Català  
Aplicació per aprendre les paraules més comunes d’un idioma estranger. Podràs: 
- Assimilar noves paraules de l’idioma que vols aprendre d’una manera senzilla, i sense necessitat 
de traduccions 
- Dominar el lèxic essencial a través de 10 divertits jocs de dificultat progressiva 
- Reconèixer, pronunciar i escriure correctament més de 500 mots acompanyats del seu àudio i 
recollits en un pràctic diccionari 
 
WordLayer  
Aplicació mòbil per practicar el vocabulari bàsic català fent servir imatges d’alta qualitat. 
- Aprendràs català d’una manera divertida i també efectiva 
- Accediràs als milers de paraules més usades i necessàries per aprendre català 
- Tots els mòduls de WordLayer s’ajusten al Marc Europeu de Referències per a les Llengües 
(MCERL) 
- Disposa de quatre modalitats d’aprenentatge 
- Disposa d’àudio per saber com es pronuncia la paraula 
- Pots accedir al teu compte de WordLayer des del web i des del mòbil 
 
Lext Talk  
Aplicació per aprendre idiomes. Els idiomes s’aprenen practicant-los, però de vegades costa de 
trobar algú amb qui practicar-los. Lex Talk és la primera xarxa social dissenyada per xatejar i 
practicar idiomes. Amb l’app per a mòbil, tria els idiomes que parles, els que vols aprendre, situa’t 
al mapa i… Lext Talk. 
- La incorporació de la llengua catalana en aquesta aplicació té el suport de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura 
- Busca altres usuaris al mapa 
- Troba parlants de qualsevol llengua i qualsevol lloc 
- Un servei de traducció t’ajuda a trobar les paraules que necessites 
- Desa les paraules difícils en un diccionari personal 
 
DIEC 
Aplicació gratuïta per consultar la normativa lèxica de la llengua catalana. 
- El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) és l’obra de referència 
que estableix la normativa lèxica de la llengua catalana. D’ençà de la seva publicació, l’abril de 
2007, la segona edició del DIEC ha estat objecte de diverses actualitzacions. A través d’aquesta 
aplicació, l’Institut posa a l’abast dels usuaris la versió completa i més actual de l’obra, que 
incorpora periòdicament les esmenes que són aprovades. 
(Aquesta versió no incorpora encara la nova normativa ortogràfica de l'IEC) 



 
Translate Voice  
Aplicació de traducció de veu de tecnologia avançada 
- Traducció vocal immediata 
- Reconeixement de veu en 33 llengües,entre les quals el català 
- Permet la traducció de 72 llengües 
- Permet enviar la traducció per correu electrònic o sms 
- Possibilitat d’editar les traduccions 
 
JoJaParlo  
Aplicació gratuïta per iniciar-se en la fonètica catalana o per millorar-la. Aquesta aplicació, de 
l’empresa Irina Nanu, té el suport del Departament de Cultura. JoJaParlo, disponible en català, 
castellà, francès, italià, portuguès i romanès, t’ajudarà a: 
- Aprendre a pronunciar correctament 
- Millorar la pronunciació i fluïdesa oral 
- Comparar els sons del català amb els d’un altre idioma romànic 
 
 
Diccionari de sinònims Franquesa  
Aplicació gratuïta que permet consultar el Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia 
Catalana. Podràs: 
- Consultar el més de 75.000 sinònims que conté 
- Cercar de manera ràpida la paraula mentre l'aneu escrivint 
- Aplicar filtres per ajudar-vos a trobar el text cercat 
- Consultar el diccionari encara que no estiguis connectat a Internet i sense cap cost addicional 
 
Aplica't  
Aplicació mòbil amb la qual podràs resoldre els teus dubtes lingüístics. Desenvolupada amb el 
suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura 
Amb aquesta aplicació podràs: 
- Ampliar el teu vocabulari i millorar la precisió lèxica 
- Fer exercicis i activitats interactives 
- Resoldre dificultats i incorreccions lingüístiques 
També hi trobaràs explicacions i equivalències en castellà i en anglès 
 
 
 
 


