
Ja sabem que avui dia l’anglès és un requisit indispensable per trobar feina,

viatjar o estar més i millor informats. Aquí us deixem un recull de recursos digitals

gratuïts que esperem que pugueu aprofitar!
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A eBiblioCat trobaràs

Biblioteca Britannica
La Biblioteca Britannica® ha estat dissenyada per donar suport a aquelles
persones amb dificultats de lectura i aquells per als quals l'anglès és un
idioma addicional.

Global English
La sèrie Global English ajuda els estudiants d’anglès a millorar la claredat de
la pronunciació, l’anglès parla, i les habilitats d’escriptura. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00212890
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00389755
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https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00389755
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https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00389755


Cursos en línia

Saber inglés. Curs d'anglès bàsic i per a turisme.

Aula fácil. És una plataforma amb cursos gratuïts d’idiomes, des del nivell A1 fins al

First.

La mansión del inglés. És el portal espanyol més gran per aprendre anglès. Ofereix

cursos en 4 nivells, exercicis de listening i pots descarregar la gramàtica.

Prova de nivell d’anglès. Molt interessant per esbrinar el teu nivell d’anglès. La

UNED disposa d’una prova gratuïta per avaluar-te.

 

 

 

Novel·les
Per als més avançats i atrevits, novel·les en anglès. 

Música i cinema
A més d’un munt de pel·lícules en versió original i música en anglès!
 

Diccionaris i traductors en línia

Oxford dictionaries

Wordreference

Cambridge Free English Dictionary

Traductor de Google

 

 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/?results=angl%C3%A8s#resultats
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00212890#indice
http://www.saberingles.com.ar/
https://www.aulafacil.com/cursos/ingles-c90
http://www.mansioningles.com/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27240427&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?results=angl%C3%A8s#resultats
https://www.naciodigital.cat/noticia/200949/filosof/slavoj/zizek/presenta/considerat/primer/assaig/teoric/sobre/pandemia/coronavirus
https://www.naciodigital.cat/noticia/200949/filosof/slavoj/zizek/presenta/considerat/primer/assaig/teoric/sobre/pandemia/coronavirus
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00212890#indice
https://www.naciodigital.cat/noticia/200949/filosof/slavoj/zizek/presenta/considerat/primer/assaig/teoric/sobre/pandemia/coronavirus


Blogs per aprendre anglès

El blog para aprender inglés 

Aprender inglés
 

Ràdio

Vaughan Ràdio 

Ràdio Garden

També ens pot ajudar en l’aprenentatge escoltar les ràdios de tot el món. El primer

recurs és per aprendre l’idioma:
 

 

Tàndem lingüístics

Conversation Exchange

Un recurs molt interessant és poder practicar en línia l’idioma amb una persona nativa.
 

Curriculum Vitae

Biblioteques de Granollers

My interview simulator. És un simulador amb preguntes que poden sorgir en

l’entrevista.

Currículum en anglès. El JobCentre Plus, consells de com fer el currículum, la carta de

presentació...

How to write a sucessful CV. És de la BBC.

I finalment, si necessites un cop de mà a l’hora de trobar feina, tens aquests recursos per a

l’entrevista o sobre com realitzar el teu CV:
 

 

 

https://blogdelingles.com/
http://blogpara-aprenderingles.blogspot.com/
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/
http://radio.garden/visit/taradell/oLMkNrcd
https://www.conversationexchange.com/?lg=es
https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges/
https://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://instagram.com/biblioteques_granollers/
http://myinterviewsimulator.com/
https://nationalcareers.service.gov.uk/get-a-job
https://www.bbc.com/news/business-15573447

