
 

Rosetta Stone Advantage Professional 

Què és Rosetta Stone Advantage Professional? 

Rosetta Stone Advantage Professional és una selecció de continguts de Rosetta Stone 
Advantage amb el qual podràs perfeccionar i millorar el teu anglès en un dels àmbits 
professionals següents: 

Anglès per a medicina 
Anglès per a economia i empresa 
Anglès per a hoteleria i turisme 

Rosetta Stone Advantage Professional 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 d’anglès: parlar, escoltar, llegir i escriure, així com habilitats 
socioculturals. A més, conté lliçons en vídeo de notícies reals d’Associated Press i 
Euronews perquè el contacte amb l’idioma sigui tan similar a la vida real com sigui 
possible. 

Amb Rosseta Stone Advantage Professional, 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.). 

Àmbits professionals per escollir 

Anglès per a medicina 

Contingut específic per a aquest àmbit professional: 
 
Anatomia general 
Sistemes principals d’òrgans 
Documents d’investigació mèdica 
Tractament de pacients 
Pràctiques i procediments 
Comunicació i atenció comunitària 
Medicina humanitària 
 
Anglès per a economia i empresa 
 
Contingut específic per a aquest àmbit professional: 
 
Comptabilitat, banca i finances 
Assegurances i serveis financers 
Recursos humans 



 

Administració i secretariat 
Comerç, màrqueting i publicitat 
Servei d’atenció al client i servei postvenda 
Informàtica 
Dret i justícia 
Estat i govern local 
Ètica empresarial 

Anglès per a hoteleria i turisme 

Contingut específic per a aquest àmbit professional: 
 
La industria hotelera 
Servei de taula i restauració 
Servei d’atenció al client 
Màrqueting i publicitat 
La indústria del viatge 

o Viatges en avió 
o L’aeroport 

Nivells 

Rosetta Stone Advantage Professional et dóna accés a l’aprenentatge d’anglès per als 
nivells A2, B1, B2 i C1. 

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. 

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). 

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 Professional 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. 


