
 

Rosetta Stone Advantage 

Què és Rosetta Stone Advantage? 

Rosetta Stone Advantage és un programa d’aprenentatge de llengües per Internet 
amb el qual podràs perfeccionar i millorar el teu anglès, francès o alemany. Segueix un 
mètode d’aprenentatge de llengües que emfatitza l’aspecte funcional de l’idioma. 
T’endinsaràs en una àmplia gamma de lliçons interactives i d’activitats autocorrectives 
amb les quals treballaràs totes les habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i 
escriure, així com habilitats socioculturals. A més, conté lliçons en vídeo de notícies 
reals perquè el contacte amb l’idioma sigui tan similar a la vida real com sigui possible. 

Amb Rosseta Stone Advantage, podràs escollir el contingut d’aprenentatge depenent 
de les teves necessitats, ja sigui per a situacions generals de la vida quotidiana (família, 
compres, viatges, aficions, etc.) o bé per a contextos laborals (rebre clients, escriure 
documents, assistir a reunions, etc.). 

Llengües i nivells 

Rosetta Stone Advantage et dóna accés a 3 llengües i tots els seus nivells: 

 

Pots aprendre de manera simultània tantes llengües Rosetta Stone Advantage com 
vulguis. 

Proves de nivell i avaluació 

La prova de nivell inicial, d’uns 20 minuts de durada, t’ajudarà a saber quin és el punt 
de partida suggerit. Durant el curs, també podràs fer proves de seguiment que et 
permetran avaluar quin és el teu progrés durant el curs. 
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El programa també permet fer una prova d’avaluació final de les 6 habilitats principals: 
expressió oral, comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita, vocabulari i 
gramàtica. Els resultats de la prova et permetran conèixer el teu nivell segons el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües (MECR), és a dir, seguint la classificació 
de nivells A1, A2, B1, B2 o C1. 

Exercicis 

Cada lliçó comença amb una activitat (un text, un vídeo o un diàleg) per establir el 
context. Tot seguit, apareixen una sèrie d’activitats autocorrectives on es treballen les 
funcions i habilitats del llenguatge des de diferents punts de vista. 

Amb Rosetta Stone Advantage pots iniciar el programa en la modalitat guiada, on les 
lliçons augmenten de dificultat progressivament, o en la modalitat lliure, on podràs 
escollir els temes, activitats i habilitats que vols treballar. 

Moltes lliçons inclouen activitats que utilitzen l’eina de reconeixement de veu, la qual 
et permetrà simular interaccions de la vida real, així com millorar la parla i la 
pronunciació. 

 

 

 

 


