
 

 
 
 

Rosetta Stone Foundations 
 
Què és Rosetta Stone Foundations? 

 
Rosetta   Stone   Foundations   (també   anomenat   Rosetta   Stone   Foundations)   segueix   
un mètode d’immersió lingüística que imita el procés natural d’aprendre una llengua a 
la infantesa.  Rosetta  Stone  Foundations  permet  connectar  el  significat  de  la  nova  
llengua  a imatges,  objectes  i  situacions  que  ocorren  en  la  vida  diària  sense  haver  
de  traduir, memoritzar ni fer ús de cap gramàtica. 

 
Amb Rosetta Stone Foundations utilitzaràs paraules i frases que ja has après per avançar 
i deduir noves formes gramaticals. Les imatges et serviran per aprendre vocabulari nou 
a  través  del  context,  utilitzant  la  teva  intuïció.  En  comptes  de  repetir  i  repetir,  el 
programa  et  guia  perquè  puguis  deduir  la  resposta  correcta.  I  ja  no  caldrà  que 
memoritzis regles, sinó que descobriràs patrons lingüístics, sense necessitat de traduir. 
Rosetta Stone Foundations també et permet treballar de forma autònoma, seguint un 
ritme de treball propi, adaptat a les necessitats de cada aprenent. 

 
Nivells 

 
Cada nivell Rosetta Stone Foundations equival a unes 60 hores d’estudi, 
aproximadament. Per tant, completar els nivells 1, 2 i 3 (equivalent al nivell A2 del MECR) 
et comportarà unes  180  hores  d’estudi,  i  per  completar  els  nivells  4  i  5  (equivalent  
al  nivell  B1  del MECR) hauràs de dedicar-hi 120 hores més. 

 
Exercicis 

 
Amb Rosetta Stone Foundations, podràs escollir quines habilitats (escriure, llegir, 
entendre, parlar)   vols   reforçar   més   o   treballar-les   totes   equilibradament.   Els   
exercicis autocorrectius utilitzen imatges per simular l’aprenentatge natural de la 
llengua, i les associen  a  paraules  noves  i  usos  gramaticals.  També  trobaràs  informació  
sobre  la llengua que aprens o sobre l’alfabet en cas que sigui necessari. 

 
Cada nivell Rosetta Stone Foundations està compost de 4 unitats, i cada unitat està 
formada per  diverses  lliçons.  Periòdicament  hi  ha  activitats  de  repàs,  a  més  d’una  
activitat anomenada “Fita” al final de cada lliçó que ajuda a posar en pràctica tota la 
informació apresa. 

 
NOVETAT! Rosetta WORLD 

 
A partir d’ara, Rosetta Stone incorpora un nou apartat on podràs estimular les teves 
habilitats  lingüístiques  amb  jocs  i  activitats  que  aniràs  desbloquejant  a  mesura  que 
avanci  el  teu  progrés.   Es  tracta  d’una  secció  interactiva  on  compartiràs  reptes  amb 
altres estudiants. 


