Adjuntem un llistat de recursos per aprendre i practicar anglès per internet.
Anglès des de zero:
 Duolingo — un dels llocs més populars per aprendre idiomes estrangers partint de zero. El
programa de cada curs es basa en la forma d'un "arbre dels assoliments": per passar al
següent nivell, és necessària certa quantitat de punts, que s'obtenen responent a les preguntes
correctament.
 El blog para aprender inglés- gramaticalment està molt bé estructurat.
 Mansioningles.com — t'ofereix lliçons, exercicis i llibres en anglès.
 Saberingles- Una web molt completa, interessant els seus diàlegs amb àudio.
 Babbel — és un vocabulari visual dividit en lliçons temàtiques. El sistema ofereix
augmentar el vocabulari en 3 formes alhora: repetint les paraules de l'orador a la gravadora,
anotant-les amb ajuda de lletres suggerides i reproduint-les en un context apropiat.
Xarxes socials on s’aprenen idiomes:
 Interpals — amics per correu. És una enorme comunitat internacional tipus Facebook o
qualsevol altra xarxa social però amb l'enfocament a aprendre idiomes.
 Englishbaby — una xarxa social amb lliçons de l'anglès. Aprendre l'idioma aquí és possible
de diverses maneres: pots comunicar-te amb altres usuaris en el xat, en el fòrum o
intercanviant missatges privats, o resoldre endevinalles gramaticals i escoltar àudio
enregistraments.
 Lang-8 — un lloc per practicar el llenguatge escrit per a aquells que ja van dominar el nivell
bàsic. L'usuari escriu un text en l'idioma que està aprenent, i després el text apareix revisat i
corregit per algun parlant natiu del mateix idioma.
 Livemocha — ajuda-li a algú, i ell t'ajudarà a tu. Els exercicis que no poden ser revisats per
un sofware, són revisats pels parlants natius. Ho fan no només per ser bones persones sinó
perquè algú també els ajudi amb les seves tasques.
Canals de YouTube en anglès:
 Twominute English — t'ofereix lliçons curtes que duren uns dos minuts, és molt senzill i
fàcil. Pots veure'ls camí al teu treball o a la teva escola, fins i tot en el teu telèfon
intel·ligent.
 MinooAngloLink — bastants lliçons de gramàtica útils.
 EnglishLessons4O — una nodrida selecció de vídeos amb temes diferents.
 Rachel’s English — aquest canal serà especialment útil per a aquells que tenen dificultats
amb la pronunciació.

 Anglo-Link — la varietat de material que t'ofereix aquest espai virtual és veritablement
impressionant. La majoria de les lliçons estan dedicades a la gramàtica.
 EnglishClass101 — sobre les coses senzilles en anglès. Per a aquells que entenen
parcialment les regles gramaticals però tenen problemes al moment de parlar.
 BBC Learning English — una gran quantitat de vídeos sobre temes diferents.
Llocs interactius:
 LearnEnglish — un lloc amb molt material per a nivells diferents, amb formats diferents:
aquí trobaràs lliçons, vídeos i jocs, i també podràs comunicar-te amb altres usuaris.
 Real-english.com — un espai web bastant avançat, amb lliçons, articles i vídeos. Abans de
començar a explorar-ho, selecciona el teu idioma a la pàgina principal.
 English-attack — un nou enfocament per a l'aprenentatge d'aquest idioma. El mètode
d'ensenyament es basa en l'ús de vídeos, fotos, jocs i converses amb els amics per practicar
l'anglès diàriament.
L'aprenentatge de l'idioma amb l'ajuda de pel·lícules i sèries de TV:
 Ororo.tv — pel·lícules i sèries de televisió amb traductor incorporat. És una troballa per als
afeccionats del cinema que estan aprenent anglès.
 Film-english — aprèn l'idioma a través de pel·lícules curtes. La pàgina té cintes diferents:
sobre vacances a Barcelona, sobre problemes d'agricultura britànica, etc.
Practica les teves habilitats de parla i comprensió auditiva:
 BBC English — estudiar l'idioma modern viu a través de la BBC .
 TuneintoEnglish — el lloc t'ofereix sintonitzar-te amb l'anglès a través de la música. Aquí
pots escriure la lletra de les cançons al dictat, cantar karaoke, trobar exercicis per a les lletres
i endevinar a partir de diagrames diferents de quina cançó es tracta.
 Мemrise — en el transcurs de l'aprenentatge a l'usuari se li ofereix seleccionar una imatge
per crear la seva imatge associativa amb una o una altra paraula. Després cal realitzar una
sèrie d'exercicis d'opció múltiple perquè puguis entendre la paraula apresa en escoltar-la.
Gramàtica i ortografia:
 Myspelling - és un excel·lent lloc per practicar l'ortografia. T'ofereixen escoltar una paraula i
escriure-la després.
 Britishcouncil.org — és el lloc del British Council (Consell Britànic). Té tests, gramàtica,
jocs i molt més. Tot està en anglès, per la qual cosa per als principiants serà bastant difícil
navegar en el lloc però en tot cas, val la pena intentar-ho.
 BBC — té vídeos per treballar la pronunciació i la gramàtica.

Aplicacions:
 HelloTalk — simplement esculls l'idioma que vols aprendre (hi ha més de 100 disponibles) i
immediatament coneixes a algun parlant natiu d'aquest idioma.
 ListeningDrill — és un programa que permet descarregar vídeos des de Ted.com i veure'ls
subtitulats en dos idiomes alhora.
 Earn English by Listening — és un excel·lent curs per als principiants en forma d'àudioarxius i les transcripcions a ells. Conté 6 nivells de dificultat.

