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Sabies que a KBMúsics
pots aprendre piano?...

Carrer Iluro, 17 · Mataró
T. 937 980 255 · www.kbmusics.com · info@pianoscabezudo.com

... i piano jazz, acordió, guitarra, 
baix elèctric, percussió, bateria, 
violí, viola, violoncel, contrabaix, 
trompeta, flauta, clarinet, saxo, 
cant clàssic, cant modern...

COM APRENDRE UN IDIOMA MÉS RÀPIDAMENT?

L'aprenentatge d'una tercera o quarta llengua 
és bàsic per tenir una formació més extensa 
i poder moure's pel món amb facilitat. Tot i 

això, adquirir un bon nivell necessita temps i esforç. 
A part d'assistir a les classes d'acadèmies d'idiomes 
i d'estudiar amb ganes, hi ha moltes maneres de 
fomentar un aprenentatge més ràpid en el nostre 
temps lliure. A continuació trobareu alguns consells 
que ajuden a millorar el coneixement en les llengües 
estrangeres.

Així doncs, per exemple, mirar les pel·lícules estran-
geres en versió original enlloc d'optar per la versió 
doblada, ens pot ajudar a entendre més paraules 
mentre gaudim d'un bon moment d'oci. Si encara 
tens un nivell baix de l'idioma, pots posar els sub-
títols en català, castellà o l'idioma que estàs apre-
nent per, d'aquesta manera, entendre l'argument 
del film. Tot i això, la teva ment seguirà adquirint 

nous coneixements en l'idioma i milloraràs la teva 
pronunciació. La part més pràctica del coneixement.

Tradueix les teves cançons preferides

Si escoltes música en anglès o altres idiomes, però 
no et fixes mai en el missatge de la seva lletra, un 
bon exercici és traduir-les i entendre-les. Passaràs 
una bona estona escoltant la música que més t'agra-
da i entendràs el que volen dir mentre millores el 
teu coneixement de l'idioma. Arribarà un dia que 
automàticament i sense haver de desglossar cada 
frase, seràs capaç d'entendre la lletra a la primera.

Lectures molt útils

Si t'agrada llegir i quan agafes un llibre el devores, 
per què no escollir lectures en els idiomes que estàs 
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estudiant? Aprendràs noves paraules, construccions sintàctiques 
i expressions idiomàtiques. Si encara no tens prou nivell per en-
tendre el llibre mentre llegeixes, procura deduir-ho pel context o, 
sinó, només has de tenir un diccionari o traductor d'idiomes al 
costat que t'ajudi a comprendre el contingut de la història.

Optar per la versió original 
de les sèries és una bona 

manera d'aprendre
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