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El Dia Mundial dels Emojis 
És el dia 17 de juliol. Es va escollir 
aquesta data perquè és la que apareix a 
l’emoji que representa un calendari.  

Els emojis representen objectes, llocs, accions i 
estats d’ànim. Els fem servir en les converses digitals, 
i ens ajuden a expressar-nos de manera creativa. 
Tothom té el seu emoji preferit, el que fa servir més 
sovint i el representa millor. Quin és el teu? 

Emoji Quiz 
 
Un joc que parteix d’una 
idea simple i la combina 
amb grans dosis d’enginy. 
Cal endevinar títols de 
pel·lícules, animals, marques 
i cançons a partir de 
combinacions d’emojis. Té 
més de 500 nivells i s’hi pot 
jugar sol o en colla. Preu: 
gratuït (inclou compres 
integrades). Plataforma: iOs. 

Pictionary 
 
El clàssic joc de taula 
reconvertit en format 
digital. Ofereix dos modes 
diferents de joc, però 
l’objectiu és el mateix: 
endevinar paraules a través 
de dibuixos i aconseguir 
que els altres les endevinin. 
El joc permet veure què 
dibuixen els companys de 
manera simultània. Preu: 
gratuït (inclou compres 
integrades). Plataforma: iOs 
i Android. Els emojis 

Vocabulary 
Birthday: aniversari 

Cake: pastís 
Slices: talls 

The most-used: els més 
utilitzats 

To check out: comprovar,  
donar un cop d’ull 

Current: actual  

 
Did you 
know? 

Birthday cake and pizza 
slices are the most-used 

food emojis 
 

 
Check it 

out! 
A current emoji list can be found 

on the Unicode Consortium 
website: 

http://www.unicode.org/emoji/ 
charts/full-emoji-list.html 

 
 

 

Un invent del segle XX 
Els emojis van ser creats per un 
japonès l’any 1999. Els primers 
emojis eren una família petita 
comparada amb els actuals: 
només hi havia 180 símbols.   

Els més populars 
Quins diries que són els 
emojis més utilitzats? 
Nosaltres ho sabem: són la 
cara que plora de riure, el 
petó i la cara amb cors als 
ulls. Ho havies endevinat? 

Els emojis, en xifres 
Cada dia s’envien més de 900 
milions d’emojis. I n’hi ha 1.800 
per escollir!  

Diferents de les 
emoticones 
Sovint es confonen els 
emojis amb les 
emoticones, però no són el 
mateix. Les emoticones 
són combinacions de 
lletres, xifres i símbols del 
teclat que representen 
expressions facials. Per 
exemple, :-) és una cara 
que somriu. 


