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Apalabrados  
Aplicació per desafiar els teus amics i divertir-te formant paraules en català i en 11 idiomes més! 
Juga quan vulguis i contra tots els oponents que vulguis en un joc asincrònic, multiplataforma i 
multipartida. No hi ha límit! Pots jugar contra els teus amics o contra oponents aleatoris. 
- Combina les lletres i utilitza les caselles especials per obtenir més punts 
- Podràs duplicar i fins i tot triplicar el valor de les lletres que facis servir o de les paraules que 
formis 
- Si utilitzes totes les lletres en una mateixa jugada, obtindràs 40 punts extra 
- Animacions per poder reviure les millors jugades 
 
verba7  
Aplicació de competició basada en l’enginy que planteja 365 reptes verbals cada any, creats per 
Màrius Serra 
- Endevina una paraula que resolgui l’enigma diari per aconseguir punts de competència verbal 
- El repte es planteja cada dia a una hora diferent, previ avís: s’activa un compte enrere quan 
falten 7 hores 7 minuts i 7 segons per a la publicació de l’enigma. El temps màxim per respondre 
és de 7 minuts i 7 segons 
- Cada jugador quan s’enregistra rep 777 punts, i cada dia pot guanyar més si resol el repte, en 
funció del temps que triga a endevinar-lo 
L’objectiu del joc és guanyar punts de competència lingüística i aprendre que la llengua és una font 
de plaer 
 
Pica Lletres  
Aplicació de joc que consisteix a lletrejar paraules en català i a resoldre diferents jocs lingüístics. Al 
Pica Lletres podràs lletrejar paraules, detectar barbarismes i errors ortogràfics, ordenar paraules 
desordenades, definir mots curiosos, formar paraules a partir d’un conjunt de lletres i trobar els 
mots amagats a la Sopa de mots. T'hi enganxaràs! 
CARACTERÍSTIQUES 
- Joc íntegrament en català 
- Xarxes socials: l’app permet publicar la puntuació al Facebook, al Twitter i enviar-la per correu 
electrònic 
- Dues modalitats de joc: cursa i minijocs 
- Opció d’entrar al Pica rànquing, si fas una bona puntuació, i ser un dels millors picalletrejadors! 
Amb el suport del Departament de Cultura 
 
Sopa de Lletres  
Aplicació mòbil amb la qual aprendràs nou vocabulari i et divertiràs.  
Disposa de: 
- Sis temes a escollir: animals, països del món, ciutats del món, ciutats catalanes, personatges 
històrics i anglès per a nens. - Diferents nivells de dificultat: fàcil, mitjà i difícil 
- Dues maneres de jugar: un llistat amb les paraules pendents de trobar o el nombre de paraules 
pendents de trobar 
- El tauler s'adapta a la mida de la pantalla i les paraules que vas trobant les va posant de diferents 
colors 
A més, si no pots acabar la partida, no et preocupis, quan tornis podràs optar per començar una 
partida nova o continuar la partida tal com la vas deixar 
 
Letrix  
Aplicació gratuïta de passatemps "de lletres" i jocs de paraules en català. Podràs: 
- Gaudir d’una divertida combinació de Tetris i Scrabble per a totes les edats 
- Jugar amb més gent amb l’opció de multijugador 
- Compartir les teves puntuacions en ScoreLlop 
- Optar a diferents nivells de jocs i dificultat 


