
 

I�GLÉS 

1) Webs xerais de exercicios e actividades: 

- https://learnenglish.britishcouncil.org/es 

O British Council é un instituto cultural público cuxa misión é difundir o coñecemento da 

lingua inglesa e a súa cultura mediante a formación e outras actividades educativas. Este 

instituto é equivalente ao  Instituto Cervantes español. 

 

- http://www.agendaweb.org/ 

- http://www.isabelperez.com/ 

- http://film-english.com/ 

- http://ororo.tv/es  

Free updated TV series. 

 
 

2) Webs segundo a destreza a traballar: 

2.1. Listening: 

- http://www.elllo.org/ 
Diferentes falantes e diferentes temas. Exercicios e transcricións que se poden facer ou ler en liña 

ou ben descargar.  

 

- http://towerofenglish.com/moonlitroad.html 
Sitio web adicado a historias de terror que se poden ler e escoitar. 

- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/btp/index.shtml 
Faise un repaso ós sitios máis coñecidos do Reino Unido, premendo nunha das cidades sobre as que 

queremos coñecer algo máis poderemos escoitar o texto, facer exercicios de compresión, descargar 

a transcrición e ver o vídeo.  

 

- http://www.eslfast.com/ (Lower intermediate) 

Aquí pódense escoitar pequenas historias a velocidade lenta ou normal. 

 

2.2. Speaking: pronunciation 
 

 - http://www.fonetiks.org/ 
 

- http://www.soundsofenglish.org 

Esta páxina permite non só escoitar os distintos sons senón que tamén conta cunha sección adicada 

a actividades e exercicios de discriminación. 

 

- http://www.manythings.org/pp/ (American English pronunciation practice) 

Páxina web na que o alumno debe distinguir entre dous pares de palabras moi similares en canto a 

pronunciación e que teñen ou ben un son ou ben o acento que as diferenza. Moi boa para 

discriminar fonemas nos pares f/v, b/v, a/e 

 

 



 

2.3. Writing 

- http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ 
Exercicios para a construción de parágrafos, así como xeitos e trucos para manter a coherencia, 

cohesión, obxectividade, consistencia no uso de tempos verbais e referencias pronominais ... 

 

2.4. Reading 
 
- http://www.mysterynet.com/solveit/ 
Aquí pódense ler historias de misterio e intentar resolvelas. 

 

 

3)  Gramática e Modismos 
 

- http://www.usingenglish.com/quizzes/ 
Exercicios de gramática sobre pronomes, adxectivos (comparativos, superlativos, orde...), número 

de sílabas, conxuncións, verbos modais, verbos con preposición, vocabulario (palabras que se 

confunden con frecuencia, abreviaturas...) 

 

- http://www.english-grammar-lessons.com/ 
Exercicios de gramática clasificados por temas.  

 

- http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html. 
Exercicios clasificados por partes da oración: tempos verbais, artigos,  preposicións... e por nivel. 

 

- http://saberingles.com.ar/exercises/ 
Exercicios organizados en tres niveis. 

 

- http://www.goenglish.com/Idioms.asp 
Expresións idiomáticas que veñen acompañadas dunha ilustración explicativa que pode servir como 

unha boa técnica nemotécnica. 

 
 

4) Dicionarios 
 

- http://www.wordreference.com/es/ 
Dicionario bilingüe que ademais permite escoitar a pronunciación das palabras non só en inglés 

británico senón tamén en inglés americano. Trae ademais expresións idiomáticas con cada palabra.  

 

 

- http://www.peevish.co.uk/slang/ 
Dicionario de expresións de uso coloquial que se están a empregar na actualidade no Reino Unido. 

 

  



 

 

5) Outros recursos 

5.1. �oticias e Emisoras de radio: 

- http://www.bbc.co.uk 

- http://www.zozanga.com/internetstuff/englishradiostations.htm 
Todas as emisoras de radio en Gran Bretaña. Interesante porque se poden escoitar diferentes 

acentos. 

 

- http://www.npr.org/ (AmericanEnglish) 

 

- https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page (Simple English Wikipedia) 

 

5.2. Costumes e tradicións de países de fala inglesa 

- http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/index.html 
Esta páxina contén unha sección na que se poden consultar distintos temas sobre o Reino Unido. 

Están clasificados por orde alfabética. 

 

- http://www.ukstudentlife.com/index.htm 

Pódese atopar información completa sobre cursos, traballo ou viaxes no ReinoUnido. 

 

 5.3. Preparación do PET 

- http://www.cambridgeesol.org/ 
Sitio oficial dos exames de Cambridge no que se poden ver exames de anos anteriores do KET, PET 

ou First Certificate... 

 

 

 

6) Blogs 
 

http://elblogdeidiomas.es/category/aprende-idiomas/aprender-ingles/nivel-a1/ 
 

 


