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Parla.cat 

 

Parla.cat és un espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua 
catalana. Un entorn divers i complet que posa a disposició dels aprenents, no 
només uns materials didàctics, sinó també altres recursos (escrits, sonors, 
audiovisuals, etc.) sobre la llengua i la cultura catalanes que els aprenents poden 
utilitzar per a consolidar el seu aprenentatge i que els docents poden utilitzar com 
a complement a les seves classes. A més, disposa d’eines de comunicació per poder 
dur a terme les tasques col·laboratives i per intercanviar idees i opinions entre els 
membres de la comunitat. 
 
Parla.cat és el resultat d’un projecte compartit entre tres institucions públiques: La 
Direcció General de Política Lingüística, l’Institut Ramon Llull que en tenen la 
titularitat i el Consorci per a la Normalització Lingüística que hi ha col·laborat des 
dels seus inicis. 
 
El Parla.cat parteix d’un concepte de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua 
catalana centrat en l’enfocament comunicatiu. Proposar materials innovadors i 
motivadors relacionats amb les característiques de l’enfocament comunicatiu i 
d’un entorn virtual, facilitar estratègies d’aprenentatge i autoformació i garantir un 
aprenentatge que condueixi al domini de la llengua catalana són alguns dels 
objectius del Parla.cat per tal que l’alumne aprengui a usar la llengua en contextos 
reals i que aprengui a comunicar-s’hi.  
 
La proposta formativa del Parla.cat s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: 
bàsic, elemental, intermedi i suficiència i cadascun d’ells està dividit en tres graus: 
bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3; elemental 1, elemental 2, elemental 3; intermedi 1, 
intermedi 2, intermedi 3; suficiència 1, suficiència 2, i suficiència 3 (en els graus de 
nivell bàsic, per facilitar-ne la comprensió, es poden traduir els enunciats de les 
activitats i dels continguts teòrics en castellà, francès, anglès i alemany). 
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http://www.parla.cat/


 
 

Modalitats d’aprenentatge 
 
Els cursos s’ofereixen en dues modalitats d’aprenentatge: 

Modalitat lliure 
Modalitat amb tutoria 
 

Modalitat lliure: Permet un aprenentatge totalment autònom, pautat i organitzat, i 
els materials dels cursos són de lliure accés. 
 
Els cursos d’aquesta modalitat són gratuïts. 
 
Modalitat amb tutoria: Permet l’aprenentatge amb el suport d’un tutor o d’una 
tutora que guia i motiva l’alumne i dinamitza el seu aprenentatge. L’aula virtual de 
la modalitat amb tutoria inclou eines de comunicació que faciliten la interacció 
entre els membres del grup. 
 
L’alumne haurà de resoldre, a part de les activitats autocorrectives, activitats 
comunicatives obertes que les corregirà el tutor i haurà de participar en activitats 
col·lectives amb els alumnes del seu grup. En aquesta modalitat, la relació dels 
alumnes amb el tutor sempre és a través de les eines de comunicació que ofereix la 
plataforma, correu electrònic intern, xats escrits, fòrums, xats de veu. 
 
Els cursos d’aquesta modalitat són de pagament. 
 



 
 

Equipament informàtic 

Per poder seguir un curs amb el Parla.cat cal que es disposi del maquinari següent: 
 
Ordinador: es recomana un ordinador amb un mínim de 512 Mb de memòria RAM. 
Pantalla: es recomana tenir el monitor configurat per a una resolució mínima de 
1024 x 768. 
Connexió a Internet: com a mínim línia ADSL d’1Mb com a mínim de velocitat.  
Àudio: altaveus, auriculars i micròfon per poder dur a terme les tasques de veu i 
poder escoltar les locucions. 
Càmera web: no és imprescindible per al curs en general, però, en la modalitat 
amb tutoria és útil per a les tasques en què s’utilitza el xat de veu. 
Impressora: opcional. 
 
Per seguir aquest curs es necessita el programari* següent: 
 
Un navegador web: el curs funciona només en Microsoft Explorer 7.0 o superior, 
en Mozilla Firefox i en Opera. 
Connector d’Adobe Flash Player  10.0: per visualitzar correctament els continguts 
del curs i poder trametre arxius de veu.  
Adobe Acrobar Reader: per obrir documents addicionals, com ara els manuals i els 
apunts de gramàtica de les unitats. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A Recursos a l’apartat de Preguntes freqüents, dins de l’entorn de Parla.cat, es poden trobar els enllaços per 

accedir al programari i/o actualitzar-lo. 



 
 

Destinataris 

El perfil de qui opta per un aprenentatge en un entorn virtual és força diferent del 
perfil dels aprenents d’una aula convencional. L’aprenentatge a distància a través 
de web demana el desenvolupament d’unes capacitats específiques que han de 
permetre afrontar amb èxit el seu aprenentatge. 
 
Perfil  i requisits  
 
El perfil d’un aprenent del Parla.cat és el d’una persona amb bona predisposició 
envers l’aprenentatge autònom, amb facilitat en el maneig de les tecnologies i amb 
un interès en la pràctica de totes les habilitats lingüístiques per arribar a 
comunicar-se en català de manera satisfactòria. Ha de ser capaç de resoldre la 
major part dels continguts del curs i de resoldre la major part dels dubtes que se li 
plantegin d’una manera autònoma, amb les eines que li facilita l’entorn. 
 
L’aprenent de la modalitat amb tutoria haurà de vetllar, també, per dur a terme el 
pla de treball que se li hagi proposat prèviament, d’acord amb la programació 
prevista per al nivell del curs. 
 
L’aprenent haurà de ser capaç de comunicar-se amb la resta de companys i 
companyes, ja que l’aprenentatge col·laboratiu és un element integrant cursos de 
formació en línia. 
 
Al final de cada curs l’aprenent haurà d’haver consolidat uns coneixements 
concrets pel que fa al nivell d’aprenentatge. 
 
Aquest tipus d’aprenentatge permet a l’aprenent organitzar la seva formació 
d’acord amb les seves necessitats i disponibilitat i convertir-se en l’autèntic 
protagonista de tot el procés formatiu. Ara bé, per adaptar-se sense dificultats a les 
exigències d’aquest tipus de formació cal: 
 

- Tenir certa capacitat d’autoaprenentatge, ser autodisciplinat, amb capacitat 
per gestionar i controlar el seu temps, estar convençut que pot seguir aquest 
tipus d’aprenentatge i veure’l com a positiu. 

- Saber fer anar l’ordinador i tenir habilitats i experiència. Valorar 
positivament el paper de les noves tecnologies en l’aprenentatge. Tenir una 
mentalitat oberta al canvi i facilitat d’adaptació a nous mètodes. 

- Ser positiu davant dels problemes tècnics que es puguin presentar i ser capaç 
de solucionar-los. 

 
 
 



 
 

Pel que fa al coneixement de la llengua 
 

- Cal que tinguin algun coneixement de llengua catalana (oral o de comprensió 
lectora), o bé 

- Cal que tinguin com a primera llengua una llengua romànica o que en 
coneguin d’altres de la mateixa família, o bé 

- Tenen el català com a primera llengua, però volen ampliar-ne els 
coneixements i millorar la seva competència lingüística i comunicativa en 
català. 

 
Llengües de l’entorn 

La llengua de l’entorn, per defecte, és el català. Si l’alumne vol veure els menús i 
els textos de l’entorn en una altra llengua només ha de fer clic  sobre del nom de la 
llengua, o de la bandera que la representa, que trobarà a la part superior de la 
pantalla. Les altres llengües de l’entorn són: castellà, anglès, francès i alemany.  

Accés als cursos de la modalitat lliure i amb tutoria 
 

Un cop l’alumne s’ha donat d’alta a la plataforma i s’ha matriculat als cursos, hi 
accedir-hi des de la zona esquerra on diu Els meus cursos. Des d’aquí té accés a tots 
els cursos en què s’hagi matriculat, amb tutoria (només un) o per lliure. Hi pot 
accedir fent clic damunt del nom del curs. El curs de la modalitat amb tutoria 

apareix marcat amb una icona   i els cursos de la modalitat lliure no estan 
marcats. 
 

 
 

 

Es pot veure, doncs, que aquest alumne està matriculat al curs intermedi 1 amb la 
modalitat amb tutoria i als cursos bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, elemental 1, elemental 

2, elemental 3, intermedi 1 amb la modalitat lliure. 



 
 

Com donar-se d’alta a Parla.cat 
 

 

 

  

 

 

 

  

1. Cal accedir a la  
pàgina inicial  

http://www.parla.cat 

3. Cal emplenar el 
formulari d’accés 

Un cop emplenat rebrà un missatge al seu correu 
electrònic amb un enllaç de confirmació d’alta a la 
plataforma: 

 

 

2. Cal anar a Inscripció  

i fer clic al Formulari 

d’accés 

L’accés al Parla.cat s’ha de fer des de la 
pàgina inicial amb el correu electrònic i 
contrasenya que haurà posat en 
emplenar el formulari d’accés. 

 

 

En aquesta pàgina hi ha una breu explicació dels 

diferents espais de què consta l’entorn virtual i la 

Demo. La Demo és una presentació animada que 

explica breument els continguts i funcionalitats del 

Parla.cat. 

 

Per poder accedir als continguts del Parla.cat 

 

http://www.parla.cat/


 
 

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 trobareu a l’apartat INSCRIPCIÓ 

 

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 persona interessada s’haurà de 

matricular. 

 

 

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 fins al mes següent. 

 

http://www.parla.cat/


 
 

La prova de nivell: descripció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Estructura de la prova 

5. Descripció de la prova 
 

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 coneixement 

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 

sistema recorda el resultat obtingut a la prova per 

tenir-la en compte com a recomanació d’inscripció. 



 
 

Modalitat amb tutoria. Criteri d’èxit i certificats 
 
Criteri d’èxit 
Requisits mínims per ser avaluat i requisits mínims per aprovar 

1. Per poder ser avaluat, l’alumne ha de: 
 fer el 100% de les tasques d’unitat (fi de bloc) i el 100% de les activitats 
d’avaluació (inclosa la tasca final). 
fer el 50% de les activitats que puntuen de la unitat. 
 

2. Per ser considerat apte, l’alumne ha de: 
obtenir una puntuació de 7 sobre 10 en les tasques d’unitat i d’avaluació. 
obtenir una puntuació de 6 sobre 10 en les activitats que puntuen de la 
unitat. 

 
Certificats 
Certificat d’assoliment 
Els alumnes i inscrits en un curs de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística tenen dret a un certificat d’assoliment si 
compleixen simultàniament els dos requeriments següents: 
- Haver completat el 100% de les tasques de fi de bloc i d’unitat i el 100% de les 
activitats del bloc d’avaluació, i haver-hi obtingut una puntuació mitjana en totes 
aquestes activitats igual o superior a 7. 
- Haver completat el 50% de les activitats que puntuen de les unitats, i haver-hi 
obtingut una puntuació mitjana igual o superior a 6. 
 
Certificat de seguiment 
Els alumnes inscrits en un curs de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística tenen dret a un certificat de seguiment del curs 
si, en acabar el curs, han completat el 50% de les activitats que puntuen de les 
unitats, el 100% de les tasques de fi de bloc i de fi d’unitat, i el 100% de les 
activitats d’avaluació i sense haver arribat a la puntuació mínima per ser apte.  
 
Certificat homologat 
En els cursos Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3 i Suficiència 3, és a dir, els que 
coincideixen amb l’acabament d’un nivell d’aprenentatge, els alumnes inscrits en 
un curs de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística, tenen dret a presentar-se a un examen final de tipus presencial si 
compleixen els requeriments següents: 
- Haver completat el 100% de les tasques de fi de bloc i d’unitat i el 100% de les 
activitats del bloc d’avaluació, i haver-hi obtingut una puntuació mitjana igual o 
superior a 7. 
- Haver completat el 50% de les activitats que puntuen de les unitats, i haver-hi 
obtingut una puntuació mitjana igual o superior a 6. 



 
 

És a dir, el fet de ser Apte a la plataforma només us dóna dret a poder fer l’examen 
homologat presencial.  
 
La superació d’aquest examen presencial, que es convocarà un cop a l’any, permet 
obtenir un certificat homologat, equivalent als certificats oficials expedits per la 
Direcció General de Política Lingüística.  
 
Vegeu, a continuació, la correspondència entre certificats i la seva relació amb els 
nivells d’aprenentatge del Marc europeu comú de referència per a les llengües: 
aprendre, ensenyar, avaluar. 
 

Consorci per a la 
Normalització Lingüística 

Direcció General de 
Política Lingüística 

Marc europeu 
comú de 
referència  

B3 Certificat de nivell 
bàsic de català 

Certificat de nivell bàsic 
de català (A bàsic) 

A2 

E3 Certificat de nivell 
elemental de català 

Certificat de nivell 
elemental de català (A 
elemental) 

B1 

I3 Certificat de nivell 
intermedi de català 

Certificat de nivell 
intermedi de català (B) 

B2 

S3 Certificat de nivell de 
suficiència de català 

Certificat de nivell de 
suficiència de català (C)  

C1 

 

 
Modalitat lliure 

 

Certificats 
Per obtenir un certificat oficial d’acreditació de coneixements de català, els alumnes 
de la modalitat lliure, s’han d’inscriure a les proves oficials que organitza la Direcció 
General de Política Lingüística o a les proves oficials que organitza l’Institut Ramon 
Llull.  

  
 



 
 

Servei d’Atenció Personalitzada (SAP) 
 

El Servei d’Atenció Personalitzada  (SAP) atén les consultes dels alumnes, tant de la 
modalitat lliure com de la modalitat amb tutoria, en cas que tinguin alguna 
dificultat tècnica en l’execució dels cursos.  
 

S’hi poden adreçar fent clic a la icona   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a un bon aprofitament del Parla.cat CAL QUE que es mirin la Demo, que els mostrarà de 
manera breu el funcionament de tot l’entorn; les Preguntes freqüents, que els ajudaran a 
resoldre de manera ràpida dubtes relacionats amb aspectes tècnics del curs, de gestió i/o de 
didàctica, i el Manual d’ús, que recull, de manera més extensa, la informació relacionada amb el 
funcionament de l’entorn virutal d’aprenentatge i que el poden consultar en les cinc llengües de 
l’entorn i conté informació sobre qüestions tècniques relacionades amb l’entorn i l’accés als 
continguts, i sobre qüestions didàctiques, com ara l’organització dels materials, l’estructura de 
les unitats, els models d’activitats, etc. 


