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Títol 
activitat

Advanced conversation in English

Tipus 
d’activitat

Curs de conversa en anglès avançat

Impartit 
per

Katarzyna Baran

Hores a 
certificar

30

Places 15
Dates:
Hora:
Lloc:

Dilluns, dimecres i divendres del 8 de gener al 2 de febrer de 2018
10:00 a 12:30h
Aula de Seminaris 331 (Departament d’Enginyeria d’Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica)

INFORMACIÓ GENERAL

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 aqueta vessant de l’anglès

que és un element clau alhora de negociar, assistir a reunions, participar en grups

de conversa i generar sinèrgies. A partir del curs que es va realitzar l’any passat en

aquesta  convocatòria,  s’ha  cregut  oportú  fer  una  segona  edició  que  permeti

consolidar i avançar coneixement en aquest àmbit.

OBJECTIUS

- Millora de la capacitat de comprensió auditiva en la llengua anglesa

- Millora de les capacitats de discussió, argumentació i comunicació oral en
anglès

- Practicar converses informals i de networking

- Practicar converses i tècniques de participació en reunions en anglès



CONTINGUTS

- Audicions en anglès

- Exercicis sobre l’audició

- Debat envers el tema de l’audició

- Exercicis per millorar les capacitats de discussió i argumentació en anglès

- Exercicis de converses informals i networking

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 l’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
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