
La prova de nivell: accés

1. Accediu a la 
pàgina inicial 

http://www.parla.cat
En aquesta pàgina trobareu una breu explicació 

dels diferents espais de què consta l’entorn 
virtual. Per poder dur a terme la prova de nivell 
heu d’estar donats d’alta a la plataforma. Us en 

podeu donar emplenant el formulari que 

2. Accés a la prova 
Un cop heu accedit a la plataforma, a la part 
superior dreta, trobareu l’accés a la prova de 

nivell.

Aquesta prova us permetrà saber quin és el 
vostre nivell de coneixement de català. El 

resultat és orientatiu. Per a la modalitat amb 
tutoria cal fer la prova en el moment de la 

inscripció, ja que determina el grau en què la 

3. Avís important

Tingueu en compte que només teniu una 
oportunitat per fer-la. Procureu, per tant, de 

fer-la amb cura i de respondre-ho tot. Un cop 
acabada la prova ja no la podreu tornar a fer 

http://www.parla.cat
http://www.parla.cat


La prova de nivell: descripció

4. Estructura de la 

5. Descripció de la 

6. Resultat de la prova

C-Test: Es tracta d’omplir els buits de les 
paraules incompletes per obtenir paraules 
senceres. S’han e completar 4 textos. Es 

disposa de 20 minuts (5 minuts per a cada text)

Exercici d’opció múltiple: Consisteix en un 
seguit de preguntes que tenen diverses opcions 
de resposta. Per a cada pregunta només hi ha 

una resposta correcta. La dificultat de les 
preguntes s’ajusta al vostre nivell de 

S’estructura en dues parts:
- C-Test
- Exercici d’opció múltiple de gramàtica, 

vocabulari i ús de la llengua

Les instruccions de la prova són en català, 
castellà, anglès, francès i alemany. Dependrà de 
la que s’hagi triat per visualitzar la plataforma

En acabar la prova us apareixerà el resultat 
obtingut. Aquest queda registrat 

automàticament a les bases de dades del 
Parla.cat.

Si s’escull matricular-se a la modalitat amb 
tutoria, el sistema indicarà el curs en què s’ha 

de matricular d’acord amb el resultat obtingut a 
la prova de nivell.

Si s’escull matricular-se a la modalitat lliure, el 


