
PROFI078
Títol 
activitat

Advanced Conversation Course. Campus Bellisens

Tipus 
d’activitat

Pràctiques de conversa en anglès

Impartit 
per

CRAI/Espai d’Aprenentatge de Llengües (EAL)
Professor: (a determinar)

Sessions 20 hores (10 sessions de 2 hores)
Places 10

Dia: cada dijous  del 9 de març al 18 de maig de 2017
Hora:  de 12 h a 14 h
Lloc:  Campus Bellisens. (aula pendent de confirmar)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Aquest  curs  de conversa  va dirigit  a  les  persones que vulguin  millorar  la  seva
expressió i comprensió orals. 
 
El procés d’inscripció i acreditació de nivell  es tancarà amb 15 persones, de les
quals  se’n seleccionaran tantes com nombre de places reservades per a aquest
curs, sempre per ordre estricte d’inscripció.

Podeu accedir als cursos:

Presentant la certificació de nivell, mitjançant:

a) Certificació corresponent al nivell  amb una antiguitat de dos anys (enviar
escanejada mitjançant  correu electrònic  a  l’adreça  www.gesice@urv.cat
abans del dia 10 de febrer)

És necessari acreditar el nivell B2 o C1 (Marc Europeu Comú de Referència
per  a  les  Llengües.  ).  ATENCIÓ!  No  s’acceptaran  acreditacions  de
nivells inferiors o superiors als indicats

b) Haver realitzat durant el curs 2015/16 cursos d’anglès conversa

En aquests dos últims casos si no sabeu el nivell el qual podeu optar, us heu de
posar en contacte amb la Secretaria de l’ICE (www.gesice@urv.cat), abans del
dia 10 de febrer.

Les persones que no tingueu acreditat el nivell d’anglès corresponent podeu fer les
proves de nivell el dia 15 de febrer:

- De les 12h. a les 13,30h. Campus Catalunya (aula 304)
- De les 16h. a les 17,30h. Campus Catalunya (aula 307)

Ens heu de confirmar l’assistència a les proves de nivell abans del dia 10 de febrer

És  molt  important  que  us  matriculeu  en  el  nivell  assignat.  Les  persones  que
s’inscriguin en un curs que no els pertoca perdran la plaça, ja que la demanda és
molt alta i els grups s’omplen de seguida.

Les admissions als cursos s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció



OBJECTIUS

-Millorar l’expressió oral.
-Treballar la comprensió oral i escrita com a eines de debat, descripció, narració o
qualsevol altre tipus d’informació que es vulgui comunicar.
-Revisar i ampliar conceptes i usos gramaticals.
-Revisar i ampliar vocabulari.

CONTINGUTS

Els  continguts  del  curs  variaran  segons  els  interessos  i  les  necessitats  dels
participants, i es concretaran durant la primera sessió.

Val  a  dir, però,  que  totes  les  activitats  estaran  enfocades  a  temes  de  debat  i
conversa d’interès general.

 

MATERIAL 

Es faran servir materials diversos, en diferents suports (paper, àudio, diapositives,
etc.), proporcionats per la professora a cada sessió.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

La professora avaluarà el vostre progrés i caldrà tenir un 80% d’assistència per tal
d’obtenir la certificació.


