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Preparació Nivell C1 - Anglès -  (DILLUNS)

PROFI001

Formador/a Sarah Sutton
Durada 120h (60 presencials i 60 virtuals)
Places 25
Dates 
Hora 

Lloc

Dilluns. Del 18 de setembre al 28 de maig
11 – 13h
Facultat de Química. Aula 004; el dia 14 de maig Aula 005

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

Objectiu general

En superar el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les 
llengües (nivell d'usuari independent), els estudiants podran:

 comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i 
reconèixer-ne el sentit implícit

 expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar
d'una manera gaire evident paraules o expressions

 utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits
socials, acadèmics i professionals.

 produir  textos  clars,  ben estructurats  i  detallats  sobre temes
complexos,  i  demostrar  un  ús  controlat  d'estructures
organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. 

Durada

60 hores presencials i 60 hores virtuals

Continguts funcionals

1. Comparar i contrastar
2. Expressar acord i desacord
3. Donar opinions
4. Fer narracions
5. Especular
6. Expressar incertesa
7. Descriure experiències personals
8. Explicar un procés

Avaluació
Examen d’acreditació del nivell C1. 
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Continguts gramaticals
Els estudiants aprofundiran en els aspectes gramaticals introduïts en 
els nivells anteriors. Sobretot treballaran els aspectes següents:

1. Estructures verbals
I’m not used to eating so late in the evening.
He refused to answer. 

2. Col·locacions
deeply worried, heavy traffic, bad headache

3. Evitar repetició
I went to a party last night but i wish I hadn’t. It was awful.
“Can you come round tonight?” “Yes, I’d love to.”

4. Temps verbals (present, passat, perfecte, futur)

5. Conjuncions i expressions per a l'organització del discurs (contrast,
resultat, exemplificació, classificació, seqüència, conclusió...) 

6. Articles (ús o no de l’article definit) 

7. Causatives (have/get something done) 

8. "Com" (as i like) 

9. Comparatius (more/less ... (adj. o substantiu) than; equivalència: 
construccions as ... as) 

10. Condicionals 0, 1, 2 i 3 

11. Intensificadors: adverbis i pronoms (wherever, whoever...) 

12. Estil indirecte (preguntes i afirmacions); ampliació de verbs; 
preguntes formals 

13. Finalitat: infinitiu; expressions (so that; in order to; so as (not) 
to; infinitive of purpose) 

14. Futur en el passat 

15. Hàbits en el passat (used to; would) 

16. Infinitiu compost 

17. Participis: com a adjectius, substantius i oracions 
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18. La veu passiva: amb dos complements (persona i objecte) i 
impersonal (it is said/believed)

19. Prefixos i sufixos 

20. Preguntes indirectes i confirmacions (question tags) 

21. Preposicions: lloc, temps, moviment 

22. Pronoms: subjecte, complement directe i indirecte, possessius, 
interrogatius, reflexius, recíprocs 

23. Quantificadors 

24. Relatius: explicatius i no explicatius 

25. Substantius (comptable/incomptable) (singular i plural) 

26. Verbs amb preposicions i adverbis 

27. Verbs com a substantius 

28. Verbs que no accepten els temps continus (verbs de percepció, 
estat...) 

29. El gerundi com a substantiu 
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