
Rosetta Stone Course  

Ordinador 

Pots treballar amb Rosetta Stone Course des de qualsevol ordinador que compleixi els 
requeriments següents: 

  Connexió a Internet d’alta velocitat 
  Auriculars amb micròfon USB 
  Windows®7, XP o Vista™, Mac OS X 10.4 o superior 
  Velocitat del processador: mínim 1 GHz 
  512 MB de RAM disponibles 
  100 MB lliures al disc dur 
  Resolució de pantalla de 800 x 600 (1024 x 768 recomanat) 
  Navegadors: Internet Explorer 6 o superior, Firefox 3.5 o superior, Safari 5 o 

superior o Google Chrome 
  Adobe Flash Player 10 o superior (plug-in instal·lat al navegador) 

 

Comproveu la velocitat de connexió del vostre ordinador  

Feu una prova de la velocitat de la vostra connexió a Internet a 
http://speedtest.trstone.com/. 
 
Mínims recomanables 
Download speed: Més de 1000 kbps 
Upload speed: Més de 300 kbps  

 

Servei tècnic 

Rosetta Stone ofereix un servei tècnic per a tots els usuaris de Rosetta Stone Course, 
per contactar-hi, teniu les següents opcions:  

 Envieu un correu electrònic a soporteinst@rosettastone.com i expliqueu la 
vostra incidència (en castellà) 

 Accediu a la pàgina http://support.rosettastone.com/es/educacion-
superior/Language-Lessons 

 Truqueu al telèfon 800 099 676 

 
 

http://speedtest.trstone.com/
http://support.rosettastone.com/es/educacion-superior/Language-Lessons
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Com instal·lar Rosetta Stone Course 
al meu dispositiu mòbil Android , Apple, Nook o 

Kindle Fire? 
 
 
1. Haureu de descarregar del Google Play, de l’App Store, Nook Apps o 
d’Amazon l'aplicació “Learn Languages: Rosetta Stone” o bé “Aprender 
idiomas Rosetta Stone”. 
 
 
2. Un cop descarregada apareixerà la pantalla que veieu a continuació:  
 

 
 
 
3. Tot seguit haureu de clicar a “Alumnos de Empresa y Educación” i us 
sortirà la següent pantalla: 
 



 
 

Aquí heu d’escriure “ub” (com a l’exemple) 
 
4. Un cop introduït, haureu de posar a l’espai en blanc superior el nom d’usuari i, a la 
part inferior, la contrasenya. Finalment, només heu de clicar a “Inicie sesión”. 
 
Idiomes disponibles per a aquesta aplicació: 

 Alemany 
 Àrab 
 Xinès (Mandarí) 
 Coreà 
 Espanyol (Espanya) 
 Espanyol (Llatinoamèrica) 
 Filipí (Tagal) 
 Francès 
 Grec 
 Hebreu 
 Hindi 
 Holandès 
 Anglès (Britànic) 
 Anglès (Americà) 
 Irlandès 
 Italià 
 Japonès 
 Persa (Farsi) 
 Polonès 
 Portuguès (Brasil) 
 Rus 

 Suec 
 Turc 
 Vietnamita



 

 

Trobareu més informació (en anglès) als següents enllaços. Heu de 

consultar l’apartat “Learn Languages: Rosetta Stone”: 

Rosetta Stone Foundations Mobile Apps Guide for Apple devices 

 http://support.rosettastone.com/en/Business/articles/INST-Mobile-Apps-Guide-for-

Apple-devices/1 

Rosetta Stone Foundations Mobile Apps Guide for Android devices 

http://support.rosettastone.com/en/Business/articles/INST-Mobile-Apps-Guide-for-

Android-devices/1 
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