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GUIA DE
RECURSOS DE
LA LLENGUA
CATALANA
CONEIX ON ES FA QUÈ, QUI FA QUÈ I
COM HO POTS APROFITAR

Àrea d'Educació i Política Lingüística
Servei de Dinamització Lingüística

Si el que cerques és...
Aprendre català.
Millorar el teu català.
Informar-te sobre certificats de català.
Incrementar l’ús del català.
Fer voluntariat lingüístic.
Assessorar-te sobre els teus drets
lingüístics.
Conèixer bones pràctiques lingüístiques.

...aquesta és la
teva guia!

Estudiar i aprendre català
No hi ha excuses que valguin!
Aquí trobaràs tots els nivells d’aprenentatge de la
llengua catalana. Des del més senzill, per a començar,
fins al superior, de perfeccionament.
Hi ha cursos presencials i en línia; semestrals i anuals i,
fins i tot, cursos d’autoaprenentatge per a poder
aprendre al teu ritme.

Centres d'educació de persones adultes
Els cursos són anuals i comencen el setembre.
Centres a Palma:
CEPA Camp Rodó

CEPA Son Canals

CEPA S’Arenal

CEPA La Balanguera

Servei Municipal d’Educació d'Adults- PalmaEduca /
Institut d’Estudis Baleàrics
Organitzen cursos de català dels diferents nivells. Solen tenir dues convocatòries
a l’any: després de l’estiu i després de Nadal.

Escola Oficial d’Idiomes
Ofereix cursos quadrimestrals i anuals,
i exàmens per a obtenir certificats oficials.

Serveis Lingüístics de la UIB
Imparteixen cursos amb examen final i certificat oficial.
Estan dirigits tant a estudiants i treballadors de la Universitat com a persones
alienes a aquesta.

EBAP
Si fas feina a l’Administració, l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública)
t'ofereix cursos, tallers i activitats formatives en matèria de llengua catalana. Estan
destinats al personal de l’Administració de la CAIB i a d'altres organismes i
administracions públiques.

Altres plataformes
per a aprendre
català
PELC
Aquest programa, gratuït, impulsat per l’Institut d’Estudis Baleàrics, és un recurs
d’autoaprenentatge de la llengua al qual es pot accedir per Internet.

Centre de Català Virtual
És una eina virtual d'autoaprenentatge amb recursos didàctics i distribuïda per
nivells, des de l'inicial A1 fins al de llenguatge administratiu, de la mà de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. A més, un equip d'assessors respon sobre dubtes i consultes
lingüístiques i revisa expressions escrites. També fan sessions de conversa virtuals
de qualsevol nivell.

UOC
A més d’aprendre català en línia, et podràs preparar per als exàmens que et
permeten obtenir els certificats de català oficial. Els cursos són semestrals.

Paraula
És un centre privat de serveis lingüístics que ofereix tallers pràctics breus
d’expressió oral i escrita per a preparar els exàmens de nivell.

Treu-te el certificat
Sabies que per a fer feina a l’Administració el coneixement de català
és un requisit? D'altra banda, sovint tenir un nivell superior a l'exigit
puntua com a mèrit.
Després d’haver seguit el curs, aprofita i fes l’examen per a treure’t el
certificat. La finalització dels cursos sol coincidir amb la convocatòria
de l’examen. Normalment, hi ha dues convocatòries cada any. També
el pots preparar de forma lliure al teu ritme!
Informa-te’n al Servei de Formació i Certificació de Coneixements de
català de la Direcció General de Política Lingüística. Al seu web
trobaràs tota la informació de les convocatòries, els opuscles dels
diferents nivells i proves d’altres anys.
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Practica el català
Canals de TV
Als webs d’IB3, TV3 i Filmin.cat hi trobaràs sèries i pel·lícules
en català.

Llegir
Tens al teu abast 21 biblioteques municipals. Consulta el seu
catàleg de llibres en català.

Escolta música en català
Cerca al Youtube i a l’Spotify llistes de música en llengua
catalana. Pots trobar-hi música de tots els estils.

Gaudeix de la cultura
Coneix la programació cultural, amb tota l’oferta
d'espectacles, activitats, exposicions, conferències... que es
fan als centres de l'Ajuntament de Palma.

Informa't
Tens al teu abast mitjans de comunicació en català. IB3 TV, IB3
Ràdio, Ona Mediterrània i el diari ARA Balears et posen al dia
en llengua catalana.

I tu, jugues en català?
És una campanya de la Direcció General de Política Lingüística
del Govern de les Illes Balears. Hi pots trobar l’oferta de jocs i
juguetes en català i els seus punts de venda. També hi trobaràs
webs i aplicacions per a jugar en línia.

Aparella't:
Aplicació gratuïta per a trobar parella lingüística, elaborada per la
Plataforma per la Llengua. L’aplicació mòbil fa més fàcil i
entretingut trobar una persona amb qui formar-hi una parella
lingüística.

Amb tu, en català!
Campanya de voluntariat lingüístic, coordinada per Paraula. Posa
en contacte una persona que sap parlar català amb una altra que
l'ha començat a aprendre i el vol practicar.

Per als més petits
Cantem, recull de 49 cançons tradicionals, i Vocabulari Llonguet
en imatges ambdós de l'Àrea d'Educació i Política Lingüística.

A Internet el català
és una llengua molt activa.
Alguns dels webs més
visitats i la majoria de
xarxes socials ja disposen
de versió en català.

Organismes de foment
del català i de defensa dels
drets lingüístics
SERVEIS LINGÜÍSTICS
DE L'AJUNTAMENT DE PALMA
Servei de Dinamització Lingüística
T'hi pots adreçar si necessites informació o orientació sobre els
recursos per a aprendre, practicar o millorar l'ús del català.
Impulsa diferents actuacions per a incrementar la presència del
català a serveis, associacions i entitats, i ajuda a posar en marxa
projectes i activitats de foment de la llengua catalana.
L'educació, el lleure, el comerç i les persones nouvingudes en són
les línies d'intervenció prioritària.

Servei d'Assessorament Lingüístic
Ofereix:
Correcció de texts en català.
Aclariment de dubtes lingüístics.
Informació sobre legislació lingüística i drets lingüístics, cursos de
català i campanyes de normalització.
Correccions específiques per a empreses (webs, texts publicitaris
o vocabulari especialitzat).

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
DEL CONSELL DE MALLORCA
Promou la normalització lingüística mitjançant jornades i cursos,
recursos en línia, convocatòries de subvencions per a fomentar l’ús de
la llengua, servei d’assessorament i campanyes per a ampliar la
presència del català.

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LINGÜÍSTICA

DEL

Les seves funcions són:
Normalitzar la llengua catalana mitjançant activitats, jornades,
convocatòries de subvencions...
Promoure i defensar els drets lingüístics.
Certificar i homologar coneixements de català.

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS
És un organisme que depèn del Govern de les Illes Balears i es
dedica al foment de la llengua i la cultura de les Balears.
La seva àrea de llengua ofereix diverses possibilitats per a
l’aprenentatge del català: cursos, recursos, tallers, centres de català...

FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
És una fundació cultural que s’encarrega de gestionar i promoure el
patrimoni literari a Mallorca i impulsa nombrosos projectes divulgatius.
Consulta la seva programació d’activitats dedicades al foment de la
creació literària, la divulgació de la literatura escrita a Mallorca i la
dinamització lectora.

OFICINA DE DEFENSA DELS DRETS LINGÜÍSTICS
Aquest organisme de les Illes Balears es cuida de la defensa i la
promoció dels drets lingüístics dels ciutadans a les Illes Balears.

Sabies que...
tens el dret no només de parlar el català quan
tractes amb una administració pública, sinó
també amb una empresa privada?
tenim el dret de fer servir el català en un
Informa-t de
procediment judicial, sigui quin sigui
tots els teus drets
el nostre rol.
lingüístics.

CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA
És un òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística adscrit
a la conselleria competent en aquesta matèria.

XARXA EUROPEA PER A LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA
Té com a finalitat influir en les polítiques lingüístiques de la Unió
Europea relatives al reconeixement de les llengües regionals i
minoritàries i a la gestió de la diversitat lingüística en el context
d’Europa.

Entitats de foment del català
OBRA CULTURAL BALEAR
Treballa per a promoure i l’ús ple de la llengua catalana a les Illes
Balears.
Organitza activitats per a potenciar la llengua i la cultura.
Fomenta la integració lingüística i cultural dels nouvinguts.

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Ofereix:
Servei de traducció i correcció de texts i assessorament lingüístic.
Servei de queixes i denúncies.
Servei de consultoria, assessoria i auditoria lingüístiques.
Servei de formació per a personal.
Estudis i publicacions que pots trobar al seu web.

JOVES PER LA LLENGUA
És una institució cívica i cultural juvenil de promoció de la llengua
catalana, la cultura i identitat.

Bones pràctiques
Guia Què faig si...? (Illes Balears): publicació de la Plataforma per
la Llengua que suggereix pautes de conducta que poden ser útils en
determinats moments per a les persones que volen viure plenament
en català.
Vocabularis esportius: per a donar a conèixer i vehicular la
terminologia de 8 esports. Elaborats per la Direcció General de
Política Lingüística.
Informe de 50 dades sobre la llengua catalana: realitzat per la
Plataforma per la Llengua, sintetitza de forma clara i entenedora la
situació de la llengua catalana a tot el domini lingüístic.
IB Llengua Catalana: canal de Youtube creat per la Direcció
General de Política Lingüística per a donar a conèixer continguts
relacionats amb l’aprenentatge i el foment de la llengua catalana.
Youtubers.cat: canal de Youtube divertit i entretingut on es
promocionen els youtubers que parlen en i del català.
Canal Malaia: plataforma digital amb contingut en català a Internet.
El seu objectiu és promoure la creació de contingut en llengua
catalana a la xarxa, amb un especial focus en el públic adolescent i
jove.

Adreces d'interès
CEPA Camp Rodó
C. de Joan Capó, s/n, 07010 Palma
Tel. 971 753 158
cepacamprodo@educaib.eu

CEPA la Balanguera
C. de Ramiro de Maeztu, 2 A, 07013 Palma
Tel. 971 730 265
cepalabalanguera@educaib.eu

CEPA Son Canals
C. de Son Canals, 10, 07008 Palma
Tel. 971 420 305
secretaria@cepasoncanals.cat

CEPA S’Arenal
C. de Diego Zaforteza, 7, 07600 Palma
Tel. 971 263 477
info@cepaarenal.cat

Direcció General de Política Lingüística
C. d'Alfons el Magnànim, 29, 07004, Palma
Tel. 971 177 634
dgpoling@dgpoling.caib.es

Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
C. del Gremi de Corredors, 10, 3r, 07009 Palma
Tel. 971 177 625
ebap@caib.es

Escola Oficial d’Idiomes
C. d'Aragó, 59, 07005 Palma
Tel. 971 421 314
secretaria@eoipalma.com

Institut d’Estudis Baleàrics
C. de l'Almudaina, 4, 07001 Palma
Tel. 971 177 601 / 971 178 996
info@iebalearics.com

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics
C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, 07004 Palma
Tel. 971 176 097
oficina@dgpoling.caib.es

Plataforma per la Llengua (Illes Balears)
Via Roma, 5b, 07012 Palm
Tel. 628 546 220
illesbalears@plataforma-llengua.cat

Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament de Palma
C. de l'Almudaina, 7, 2n, 07001 Palma (Accés: Can Oms)
Tel.971 225 964 / 971 225 900 (ext. 1325)
serveidecatala@palma.es

Servei de Dinamització Lingüística de l’Ajuntament de Palma
C/ de Felip II, 17, 2n, 07010 Palma
Tel. 971 22 59 00 (ext. 7852)
dinamitzaciolinguistica@palma.cat

Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca
Pl. de l'Hospital, 4, 07012 Palma
Tel. 971 219 581
nlinguistica@conselldemallorca.net

Servei Municipal d’Educació d’Adults – PalmaEduca
PalmaFormació Mercat Camp Redó
C. de Felip II, 17, 2n, 07010 Palma
Tel. 971 242 642
orientacio@palma.cat

PalmaFormació Son Malferit
C. de Gregorio Marañón, s/n, 07007 Palma
Tel. 971 244 976
infoeduca@palma.cat

Serveis Lingüístics de la UIB
Universitat de les Illes Balears.
Ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma
Tel. 971 17 30 00

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
C. d'Ausiàs March, 11, 07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
uocpalma@uoc.edu
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Trobes a faltar qualque recurs a la guia?
La informació de qualque recurs ha
canviat(horari, adreça, telèfon...)?
Envia'ns les següents dades a
dinamitzaciolinguistica@palma.cat

Recurs:
Serveis que presta:
Contacte:
Destinatari:
Finalitat:
Seu:
Horari:
Telèfon:
Web:
Correu electrònic:
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