
 
 

Rosetta Stone®     Versió 3 
Nivell 4 – Continguts del curs 

El contingut de les unitats por variar segons la llengua. Els nivells 4 i 5 només estan disponibles per a anglès (americà i britànic), francès, alemany i italià. 
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Unitat 1: Turisme i oci 
 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 
Turisme cultural Destinacions turístiques 

Informació de la guia 

Negociació de l’admissió 

Revisió dels interrogatius 

Oci Activitats a l’exterior 

Donar i rebre direccions 

Tranquil i sorollós 

Noms derivats de gerundis 

Expressió del grau d’interès 

Al museu Art: mitjans i verbs 

Objectes de la botiga de records  

Favorits 

Indicació d’accions alternatives  

Sopar elegant Interaccions en un restaurant formal 

Elements del menú 

Sopar fora 

Preposicions: amb i sense 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 

 
Unitat 2: Professions i aficions 

 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 

Professions i aficions Esport i competició 

Professió i afició 

Verbs sensorials 

Debat d’idees 

Adjectius: junts i sol  

Comunicació a l’oficina Ubicació de l’oficina  

Cites i dates  

Esdeveniments 

recurrents Disseny i 

presentació Deixar un 

missatge 

Veu passiva 

Exploració i investigació Vocabulari 

geogràfic Eines 

d’exploració Fosc i 

clar 

Verbs que regeixen preposició 

Enviar i rebre Deixar i tornar 

Vocabulari del correu 

Enviar i rebre un paquet 

Objecte directe i indirecte 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unitat 3: A casa i a la ciutat 
 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 
Trasllat Verbs per moure i col·locar 

Característiques de la casa 

Pràctica ampliada de temps verbals habituals 

Valoració: dolent i bo 

Reparacions domèstiques Serveis domèstics 

Vocabulari dels danys i de les reparacions  

Expressió de temps relatiu: des que i fins que 

L’imperfet i el passat continu 

Verbs intransitius 

Infants i jocs Joguines 

Negociació 

Estats emocionals: sorpresa, preocupació i vergonya 

Passat recent i futur 

Cotxes i conducció Vocabulari del cotxe i del carrer 

Indicacions per a la conducció 

Imperatiu formal i informal 

Preposicions per indicar moviment: a través de 

i cap a 

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 

 
 

Unitat 4: Estil i benestar personal 
 

Lliçó Conceptes principals Gramàtica i ús 

Cura de la roba Vocabulari de la bugaderia 

Danys i reparació de la roba 

Roba d’abric 

Triar la roba 

Accions simultànies 

Conjuncions: o i ni 

Arreglar-se Vocabulari de la joieria i de l’aparença personal 

Teles i metalls preciosos 

Descripció del cabell  

Debat sobre l’origen dels 

productes 

Primera persona del plural de l’imperatiu 

Salut i cures Descripció de símptomes 

Vocabulari dels tractaments 

Estat de salut i de les cures 

Conversa relacionada amb la salut: Millora’t i Jesús! 

Estat acabat i inacabat 

Present perfet continu 

Aliments i cuina Verbs de preparació dels aliments 

Vocabulari de les compres i dels aliments 

Passat perfet 

Pronom: tots dos  

Activitat final Cada unitat s’acaba amb una activitat final interactiva que permet a l’estudiant practicar les principals habilitats 
assolides i aplicar els nous coneixements lingüístics en situacions de la vida real. 




