
Rosetta Stone Advantage:
Guia d’usuari

 



 

Per accedir a Rosetta Stone Advantage

Pots accedir a Rosetta 
Stone Advantage 
mitjançant aquesta
pàgina web amb
qualsevol d’aquests
servidors

Canvia l’idioma de l’interfaç

http://www.tellmemorepro.com

 



Primera connexió

1. Selecciona el context que més s’adapti a les teves necessitats.

2.Apreta “Comenzar prueba” per començar a 
fer la prova de nivell.

 



Test de nivell

• El test de nivell té 64 
preguntes basades en 
comprensió auditiva i 
escrita.
• Tens la possibilitat
d’aturar la prova 
(“Pausa”) en qualsevol 
moment.
• La prova està
cronometrada: has de 
validar les teves 
respostes a temps.

 



Elecció dels temes a treballar

Escull les caselles dels temes que vulguis treballar

El sistema escollirà el teu
nivell automàticament
després de fer el test

Aquest icono
et permet 
obtenir 
informació

 



La pàgina principal
¡Benvingut a Rosetta Stone Advantatge! Aquesta és la pàgina principal des d’on podràs accedir a 
tots els recursos. El sistema ha canviat respecte a Rosetta Stone Course per tal de millorar
l’experiència de Rosetta Stone i facilitar l’aprenentatge. En cas de dubte, teniu accés a “Rosetta 
Stone Portal” dintre del menú “Ayuda” a la part inferior dreta.

Condiciones de uso      Política de confidencialidad    Ayuda

 



Configuració del micròfon
Al menú de l’esquerra, seleccioneu 
“Configuración- Reconocimiento de voz; 
Parámetros del micrófono”. En aquest 
apartat podeu fer les comprovacions 
necessàries per tal d’assegurar el bon 
funcionament del micròfon abans 
d’iniciar el vostre curs a Rosetta Stone
Advantatge. 

 



 



Pronunciació

Tens accés a l’eina de pronunciació
des de qualsevol activitat de 
Rosetta Stone Advantatge. Hi ha 
dues maneres d’accedir-hi: 

- Polsant el botó dret del ratolí
sobre la paraula que voleu 
treballar; us apareixerà un 
micròfon.

- Polsant en “Herramientas
adicionales – Pronunciación” i 
escollint la paraula a treballar. 

 



Correcció de les activitats

Per validar qualsevol activitat, 
necessitaràs polsar ‘Validar’. Si la 
resposta és correcte, podràs 
apretar el botó “Siguiente
actividad”. Si esculls polsar el 
botó “Solución” podràs veure la 
resposta correcte, però aquesta 
activitat no contarà com 
encertada.

Solución

 



Resum del curs

Al menú “Capacitación de idiomas” veuràs els detalls de nivell i temes que vas seleccionar a l’inici del 
curs Rosetta Stone Advantatge. Aquets apareixeran a l’esquerra de la teva pantalla, organitzats en 
forma de diagrama d’arbre. Polsant en el nom de cada tema apareixerà el seu contingut i la llista de 
lliçons que conté s’obrirà a la dreta. Per cada lliçó podràs veure el percentatge que has encertat i 
completat. Polsant sobre el títol de la lliçó hi podràs entrar a fer les activitats. Pots considerar la lliçó
com entesa i aprovada si arribes al 75% d’encerts.

Pots afegir un curs nou amb un nivell
diferent amb aquesta opció:

 



Recursos

Al menú “Recursos” pots escollir una opció de 
treball diferent. Centrant-te en punts gramàtics 
específics o en temes, escollint únicament les 
activitats relacionades amb aquests punts.

 



Tests

Des del menú ‘Tests’ tens accés a diferents proves:
*Resultats de la prova de nivell inicial. 
*Prueba de progreso: funciona igual que el test de nivell inicial: quan fas aquesta prova, veuràs 

fàcilment quant has progressat des de que vas començar el  teu curs. A la majoria dels casos, aquesta 
prova està disponible després de 20 hores de treball a la plataforma i 15 dies abans de la finalització
del teu curs. 
*Prueba de logros: Aquesta prova està disponible dos cops en qualsevol moment del teu curs. Els 
resultats són comparables amb els establerts pel Consell Europeu.



Recapitulació

Al llarg del teu curs, podràs 
verificar quant temps has 
invertit a cada secció del teu 
programa, així com la distribució
del temps per setmana, les 
habilitats exercitades i el teu 
percentatge d’encerts. Aquesta 
informació t’ajudarà a dirigir el 
teu estudi, així com a escollir els 
teus propers objectius.



 


