I si volem aprendre idiomes a l’estranger?
És recomanable començar estudiant algun idioma aquí, i
un cop es tingui un nivell per poder-se comunicar, marxar a
l’estranger per agafar oïda i fluïdesa en portar una
conversa. També hi ha moltes oportunitats per a aprendre i
practicar diferents idiomes de forma econòmica:
Lingu@net, web de la Comissió Europea sobre
l’aprenentatge d’idiomes podràs conèixer les activitats de
la UE en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge
d’idiomes.

Si vols més informació,
Demana hora!
ASSESSORIA
DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Segell europeu , base de dades del pots trobar projectes
innovadors en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge
d’idiomes a tota Europa.
Ploteus, portal on informar-te de les oportunitats
d’aprenentatge d’idiomes en tot l’espai europeu,
.
Europa Pages , directori d’escoles d’idiomes en tot el món
a la web.
Intercanvi lingüístic a través d’una agència o bé per
compte propi.
Altres consells per aprendre idiomes
- Mira pel·lícules, videoclips, tràilers, sèries, llegeix les
notícies en l'idioma que vulguis aprendre.
- Canvia l'idioma dels teus dispositius electrònics i
descarregat APP específiques
- Practica amb alguna de les apps per a parlar en anglès.
- Pots utilitzar els grups de conversa o tàndems per a
practicar l'idioma.
- Busca un llibre de receptes en l'idioma que vols aprendre
- Etiqueta als teus objectes de casa amb el nom d'ells en
anglès. Aquesta és una bona forma d'aprendre vocabulari.
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APRENDRE IDIOMES ONLINE
Quines són les opcions de l’ aprenentatge online?
Cada vegada és més fàcil aprendre llengües sense anar a
cap aula gràcies a l'impuls de les tecnologies de la
comunicació i una combinació de recursos entre internet i
els altres mitjans audiovisuals (ràdio, televisió, vídeo etc).
La xarxa et posa a l'abast tota mena de documents i webs
perquè practiquis la comprensió, la lectura etc..
Aprenentatge de diferents idiomes...
Duolingo , app més coneguda per aprendre idiomes.
Busuu, xarxa social on pots descarregar tots els temes i
estudiar sense necessitat de tenir connexió a internet.
Joves.cat, té un apartat al que us recullen molta
informació per aprendre idiomes, ja sigui a una Escola
Oficial d’idiomes, a l’estranger o a través d’internet.
Aprencidiomes.cat, portal on trobareu informació sobre
ajuts i beques, certificats, cursos, recursos, intercanvis
lingüístics per aquells que estigueu a la universitat.
Noticias.universia.es, trobareu un recull de cursos online
gratuïts
Coursera, ofereix cursos online gratuïts per millorar
l'anglès. En quatre setmanes podràs millorar l'anglès
acadèmic i escrit, practicaràs l'escolta, parla i pronunciació
de l'idioma. Ofereix un curs per a practicar l'escriptura
acadèmica, enfocat a preparar els treballs i redactat en
anglès per aquelles persones universitàries.

Bab.la, plataforma per intercanviar idiomes. Ofereix també
un diccionari en línia de 22 idiomes
Aulafacil, aprenentatge online de més de 60 idiomes
Si vols aprendre anglès...
Webclip de llengües de TVC, microespai televisiu i un
recull multimèdia de recursos a Internet promogut per
Televisió de Catalunya. La secció de llengües estrangeres
proposa una llista de recursos divertits, útils i sorprenents
per facilitar l'aprenentatge i pràctica de l'anglès.
That's English! programa d'ensenyament oficial consisteix
a impartir a distància els tres primers cursos d'anglès del
pla d'estudis de les Escoles Oficials d'Idiomes.
British Council Cursos gratuïts en línia
Mansión de Inglés , cobreix tots els nivells des de
principiant fins a avançat i és un dels recursos més
populars entre els castellanoparlants que aprenen anglès.
Trobaràs infinitat de materials disponibles (molts d’ells en
espanyo), especialment per als nivells més elementals.
Breaking News English, web que recull articles sobre
notícies actuals, els simplifica i després construeix una
àmplia varietat d’activitats sobre el tema central de l’article.
Hi notícies classificades en 7 nivells de dificultat, amb
activitats en línia per millorar la teva escolta, successos
d’actualitat,
Si vols aprendre francès, italià, japonès, xinès....

CIEL Bretagne, ofereix exercicis en francès gratuïts.
AulaFácil curs d’italià gratuït molt complert, amb un total
de 136 lliçons
Kimisikita.org, diferents recursos gratuïts per aprendre
japonès gratuït de de manera amena.
Les següents plataformes ofereixen cursos online massius
i oberts (MOOCs) de xinès de gran qualitat:
MIT OpenCourseWare
Chinesepod
Chino-china.com
Loecsen.
Tàndems lingüístics per millorar i aprendre idiomes
Tàndem.net, guanyar fluïdesa parlant.
Anygram, app per compartir experiències, interessos etc.
Speaky; app per trobar companys/es d’idiomes.
Memrise, app per aprendre idiomes amb natius.
Lingbe, aprenentatge d’idiomes a través de trucades
gratuïtes.
Hellotalk, app per conversar amb gent de tot el mon.
Verbling, aprenentatge d’idiomes amb un professor online.

Babbel, podràs aprendre francès online al teu ritme

Altres formats i aplicacions (bots)

BBC Languages, ofereix recursos per aprenentatge de
diferents idiomes

BBC, ofereix una secció especialitzada en l’aprenentatge
de francès

Coffee Break Languages, aprenentatge de diferents
idiomes.

Françaventure acosta el francès a estudiants principiants,
a través de 3 nivells gratuïts.

Andy, robot que adopta el rol de persona.
Mondly, aprenentatge d’idiomes en contextos quotidians.
Mooec, cursos online
Pronunciationbot, per millorar la pronunciació, compatible
amb 84 idiomes.

