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PROFI207
Títol activitat

ADVANCED CONVERSATION IN ENGLISH

Tipus d’activitat Curs avançat de conversa en anglès 
Impartit per Katarzyna Baran 
Hores a certificar: 18
Places: 15
Dates: 

Hora: 
Lloc:

10/12/17/19/24/26/31 de gener de 2017
2 de febrer de 2017
Dimarts  de 11:00 a 13:00 h
Dijous de 10:30 a 13:00 h
DEEEA – Aula de seminaris 331

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ
Actualment  la recerca tendeix a haver de treballar cada vegada més en projectes 
finançats per la Unió Europea, majoritàriament en el marc del programa H2020, amb lo
qual es requereix d’un nivell d’anglès avançat no només pel que fa a comprensió 
escrita i lectora, sinó també a nivell de comprensió oral i de conversa per tal de poder 
participar de forma activa en reunions, activitats de networking, trucades d’skype... Per
això, aquest curs pretén incidir en aquesta vessant de l’anglès que és un element clau 
alhora de negociar, assistir a reunions, participar en grups de conversa i generar 
sinèrgies.

2. OBJECTIUS
- Millora de la capacitat de comprensió auditiva en llengua anglesa
- Millora de les capacitats de discussió, argumentació i comunicació oral en anglès
- Millora de les capacitats de fer presentacions acadèmiques en anglès
- Practicar converses informals i de networking
- Practicar converses i tècniques de participació en reunions en anglès

3. CONTINGUTS
El curs tindrà els següents continguts: 
- Audicions en anglès y exercicis sobre l’audició. 
- Debat envers el tema de l’audició.
- Exercicis per millorar les capacitats de discussió i argumentació en anglès
- Exercicis per millorar les capacitats de fer presentacions acadèmiques en anglès
- Exercicis de converses informals i networking
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4. METODOLOGIA
Taller:
- Al principi de la classe es realitzarà una audició sobre un tema actual. Es faran

exercicis de comprensió auditiva.
- Posteriorment es realitzarà un debat sobre el tema de la audició.
- A continuació es proposaran exercicis de comunicació oral en parelles o en grups

de tres que permetin discutir i argumentar. 
- En alguns exercicis els resultats s’exposaran a la resta de grups.
- Finalment es realitzaran sessions de conversa informal i networking
- Es donarà el vocabulari i expressions específiques necessàries  a l’hora de fer

presentacions acadèmiques en anglès. 
- Els estudiants prepararan unes presentacions acadèmiques curtes relacionades

amb la seva àrea. 

5. MATERIAL
Sala amb ordinador, projector, altaveus i petit material fungible que seran subministrats
pel DEEEA. 

6. DESTINATARIS
PDI. Del DEEEA (departament des d’on es proposa el curs) i d’ altres departaments

7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ
Avaluació continuada de pronunciació, gramàtica, vocabulari i comprensió auditiva, 
assistència al 80 % de les sessions. 


