
Recursos de suport per a l’aprenentatge de llengües
En aquest document trobareu un recull de diferents recursos en línia (la majoria gratuïts),
seleccionats amb cura i pensats per a diferents estils d’aprenentatge dels estudiants
d’una llengua estrangera, especialment l’anglès: lectures, vídeos, activitats, intercanvi
lingüístic...

En cada proposta trobareu comentaris que us ajudaran a triar aquell recurs que millor
s’ajusta a les vostres necessitats i interessos.

Per tal d’accedir-hi, només s’ha de clicar en el logo de cada recurs.

Per a més recursos: 



Duolingo 

Apps per aprendre llengües 

● Disponible per a ordinador, tauleta o mòbil

● Permet fer un test de nivell inicial gratuït

● Ofereix exercicis de tot tipus en un format 
lúdic i dinàmic (gamification)

● És un sistema d’aprenentatge per fites i 
recordatoris diaris.

- Gratuït -



Busuu 

Apps per aprendre llengües 

● Disponible per a ordinador, tauleta o mòbil

● És una comunitat d’aprenents de diferents 
idiomes que es poden ajudar mútuament a 
corregir treballs escrits.

● Conté lliçons seqüenciades segons el nivell 
triat.

● El disseny i la interfície són visualment molt 
agradables i fàcils d’utilitzar.

- Gratuït -



Aba English 

Cursos d’anglès 

● Disponible per a ordinador, tauleta o mòbil

● Curs d’anglès amb vídeos i exercicis

● Les lliçons inclouen vídeos explicatius de professors.

● Es poden contactar tutors online.

● Test de nivell inicial gratuït

● El disseny i la interfície són molt atractius i funcionals.

- Curs limitat gratuït -

- Curs complet: 20, 7 o 4 Euros segons la durada 



Speechyard

Aprendre anglès amb pel·lícules

● Disponible per a ordinador

● Vídeos subtitulats amb exercicis de comprensió

● Es poden triar els nivells i el gènere de les 
pel·lícules.

● Interfície molt simple i pràctica

-Versió limitada gratuïta -

-Premium a partir de 15 Euros/mes -



FluentU

Aprendre anglès amb vídeos

● Disponible per a ordinador 

● App de moment només per Iphone i Ipad

● Vídeos subtitulats i interactius amb exercicis 
associats

● Es poden triar els nivells i les temàtiques dels 
vídeos.

-Versió limitada gratuïta -

-Premium a partir de 10 Euros/any -



AulaFacil

Cursos d’anglès i altres llengües

● Disponible per a ordinador

● Lliçons d’anglès per nivells i seqüenciades

● Conté vídeos adaptats i exercicis autocorregibles

● La interfície no és molt avantguardista però té 
molt contingut per triar.

- Gratuït -



British Council

Web oficial de British Council

● A la web es troben tot tipus d’activitats 
autocorregibles.

● Està pensada per l’aprenentatge de l’anglès 
academic.

● Són especialment interessants els apartats: Listen & 
Watch, Grammar & Vocabulary.

-Gratuït-



Speaky

Apps d’intercanvi lingüístic 

● Excel·lent plataforma d’intercanvi 

● Disponible per a ordinador, tauleta o mòbil

● Es pot seleccionar el perfil exacte de la parella 
lingüística (gènere, edat, llengua nativa, 
interessos).

● Hi ha moltíssima gent de tot el món inscrita 

● Disseny molt atractiu i funcional

-Gratuït-



Bilingua

Apps d’intercanvi lingüístic 

● Versió Beta per a mòbil 

● És una App bastant recent però per ser Beta no 
està gens malament i va creixent cada cop més 
en usuaris.

● Té un sistema d’aparellament automàtic a 
partir d’un test.

● El disseny de la interfície és divertit i pràctic.

-Gratuït-



Tandem

Apps d’intercanvi lingüístic 

● Una de les millors Apps d’intercanvi

● De moment a Andorra només es pot activar amb 
Iphone.

● Inclou xats i vídeo-xats en la mateixa App.

● Els perfils dels usuaris estan molt ben presentats.

● El disseny és molt atractiu i visual.

-Gratuït-



Spandict

Diccionaris

● Un dels diccionaris més complets i actualitzats 
(anglès-castellà)

● A més de traduccions, inclou àudios de 
pronunciació. 

● Inclou també expressions fetes. 

● Conté molts exemples d’ús.

-Gratuït-



Wordreference

Diccionaris

● Un clàssic dels diccionaris online

● Conté entrades del diccionari Collins.

● Hi ha forums on els usuaris publiquen i 
responen dubtes.

● És un dels diccionaris més complets en 
combinacions d’idioms.

-Gratuït-



Google Translate

Traductor automàtic 

● App disponible per Android i Iphone

● És sense dubte el millor traductor automàtic gratuït.

● Permet traduir en moltes combinacions d’idioms.

● Pronuncia la traducció en la llengua triada.

● Es pot parlar en lloc d’escriure i tradueix el discurs.

● Reconeix el text en fotos i també ho tradueix.

-Gratuït-



Cambridge 
Examinations

Exàmens oficials d’anglès

● La web conté tots els exàmens oficials de 
Cambridge.

● És una bona opció si ens hem de preparar per a una 
prova oficial .

● Hi ha molts exemples de proves escrites i orals per 
entrenar-se.

-Gratuït-



BBC

Notícies en anglès

● BBC: tot un referent de premsa de qualitat en 
anglès

● A part de la seva web BBC News, també té un 
apartat especial per a l’aprenentatge de l’anglès 
amb notícies.

● Val la pena visitar la secció Pronunciation

- Gratuït -

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation


News in Levels

Notícies en anglès

● Notícies en text i vídeo adaptades per nivells

● Les notícies estan classificades per dates. 

● Conté un filtre per triar el tipus de notícia 
(actualitat, natura, esports...).

- Gratuït -



VOA
(Voice of America)

Radio en anglès americà

● Actualitat en la ràdio adaptada per a estudiants 
d’anglès

● És una eina interessant per aprendre anglès 
americà a un ritme molt assequible per a tots els 
nivells.

● Es poden escoltar programes curts (30min) en 
directe o de dates anteriors.

- Gratuït -


