
Parlar i escriure en català és fácil, ajuda a conservar la llengua, la prestigia i 
n’enforteix el reconeixement. 
 

Aprendre català pot ser un repte i un plaer personal! 
 

Sostenibilitat lingüística 
20. Aprendre català a Mallorca 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT APRENDRE CATALÀ? 

Aprendre català és important perquè no sols ajuda a 
entendre l’entorn i a relacionar-nos-hi millor, sinó també 
perquè és un reconeixement envers la cultura pròpia.  
També ajuda a ampliar les relacions socials i a 
augmentar el grup d’amistats. A més, a Mallorca es valora 
molt positivament que les persones nouvingudes facin 
l'esforç d'entendre el català i que els nous ciutadans 
aprenguin la llengua pròpia del lloc que els acull. 
 

Així mateix, aprendre la llengua catalana és útil perquè 
ajuda a trobar feina i contribueix a l'ascens laboral. 
També permet a les empreses i als propietaris de negocis 
donar un servei de qualitat als clients que la parlen.  
 

El català és llengua de l’àmbit educatiu i pot servir tant 
per ajudar els infants en el seu aprenentatge com per 
continuar avançant en la nostra formació. 
 

COM PUC APRENDRE CATALÀ? 

«El necessit per 
t rebal lar  i  per 
comunicar-me amb 
els meus amics. I 
també tenc un fill de 
dos anys i mig que ja 
el parla. Vull entendre 
bé el que em diu la 
g e n t  i  p o d e r 
respondre-li bé.» 
 

Irina Yakàdina, 
Rússia  

«Per gust i per 
comunicar-me millor 
amb els altres.» 
 

Juan Felipe Jaramillo 
Gartner, Colòmbia 

«Per utilitzar-la en el treball i conèixer gent.» 
 

Tim Lovell, Anglaterra   

Tot i que aprendre una llengua exigeix temps i també esforç, hi ha 
moltes eines, recursos i materials per aprendre-la i diverses activitats i 
tallers per incidir en la pràctica de la conversa, de lectura en veu alta i 
de l’escriptura, perquè parlar i escriure en català sigui més còmode i 
fàcil.   
 

L’oferta formativa és molt variada, a fi que pugui ajustar-se a les 
necessitats i al perfil del destinataris. Podeu decidir fer un curs 
(presencial, semipresencial, a distància…) o un taller de llengua. 
També podeu aprendre català de manera autònoma (centres i punts 
d’autoaprenentatge, formació en línia, recursos i material diversos…). 

Si us interessa aprendre català i en voleu conèixer l’oferta formativa 
disponible, consultau els enllaços que us oferim a continuació. A més, 
no dubteu a demanar al vostre ajuntament com aprendre català o com 
formar part d’un programa de voluntariat lingüístic. 
 

Escola Oficial d’Idiomes (Calvià) 
Escola Oficial d’Idiomes (Inca) 
Escola Oficial d’Idiomes (Palma) 

Cursos oficials 

 

 

http://www.eoicalvia.com/�
http://www.eoinca.com/�
http://www.eoipalma.com/�


Cursos, tallers i centres d’autoaprenentatge  

Aprenentatge en línia 

Voluntariat lingüístic 

Eines de consulta lingüística, recursos, informacions…  

Per aprendre català, adoptau una actitud activa: aprofitau qualsevol 
oportunitat per comunicar-vos-hi. 

Institut d'Estudis Baleàrics (Govern de les Illes Balears)  
Escola Municipal de Mallorquí (Manacor) 

Pelc  
Programa d'ensenyament de la llengua catalana (nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2)  
Parla.cat  
Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana (nivells bàsic, elemental, 
intermedi i suficiència)  
Gex  
Programa d’aprenentatge de llengua catalana  
Galí en línia  
Materials adreçats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. Es treballen el 
vocabulari i les expressions bàsiques.  

Amb tu, en català 
Programa en què persones que parlen habitualment català dediquen una part del 
seu temps a conversar amb persones interessades a poder parlar-lo d’una manera 
natural.  

Recordau que a través de l’IMASCAT de la vostra intranet o bé directament en el 
web del Consell de Mallorca, podeu consultar EINESCAT, un espai elaborat per la 
Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Ma-
llorca. Aquest espai us ofereix una recopilació d'eines, recursos i materials per 
aprendre i usar la llengua catalana i permet consultar informació que us pot ser 
útil tant per a l’àmbit laboral com per al personal. 
 

 

 

 

Font de les citacions:  
 
P a r l e n  e l s  e s t u d i a n t s 
internacionals: motius per 
estudiar català. Voluntariat 
L i n g ü í s t i c  U P F  < h t t p : / /
www.upf.edu/vl/faqs/historic/
parelles/motius.html>.  

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=343369&lang=ca�
http://www.escolademallorqui.cat/�
http://pelc.illesbalears.cat/pelc/�
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php�
http://www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm�
http://clic.xtec.cat/gali/�
http://ambtu.paraula.cat/�
http://www.conselldemallorca.cat/?&id_parent=10618&id_section=2215&id_son=12080�

