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Títol 
activitat

Curs d’Anglès per a ciències bioquímiques

Tipus 
d’activitat Curs
Impartit 
per

John Bates

Hores a 
certificar

20

Places 30
Dates: 6,13,20,27 de novembre, 4,11,18 de desembre i 15,22,29 de 
gener de 2018
Hora: 10 a 12 hores
Lloc:  Facultat d’Enologia (Campus Sescelades)
Aula 203: 6 de novembre i 29 de gener.
Aula 205: 13,20,27 de novembre; 4,11,18 de desembre; 15,22 de 
gener

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

La comunicació dels resultats de recerca és una part fonamental del procés científic.

El  domini  de  l’anglès  lligat  a  l’àmbit  de  la  recerca  en  bioquímica  és  una  eina

indispensable  per  al  personal  docent  i  investigador  del  Dept.  De  Bioquímica  i

Biotecnologia (DBB) per tal de garantir-ne la seva producció científica en termes de

publicació,  divulgació  i  transferència  de  resultats  a  nivell  internacional.  El

plantejament d’aquest curs respon a la reiterada demanda del personal del DBB per

aquest tipus de formació específica i a la voluntat de la direcció del DBB de millorar

la  visibilitat  i  el  grau  d’internacionalització  de  la  recerca  que es  du  a terme al

departament.

OBJECTIUS

Aquest curs pretén proporcionar als investigadors en l’àmbit de la bioquímica uns
coneixements sobre comunicació científica tant a nivell escrit com a oral, com són
l’elaboració d’informes de resultats (essencials en la transferència i en la justificació
d’ajuts  i  col·laboracions  d’àmbit  internacional)  comunicacions  a  congressos  i  els
processos de peer review en la publicació d’articles.



CONTINGUTS

1. Com es fa un informe de resultats en anglès:

a. Estructura

b. Continguts

c. Tractament de xifres i acrònims

2. Presentacions orals a congressos internacionals.

3. Procés de peer review com s’ha de contestar als revisors

4. L’abstract bioquímic:  avantatges  i  desavantatges  dels  formats  indicatiu  i
formatiu

METODOLOGIA

El curs s’impartirà en anglès i s’il·lustrarà amb diapositives Power Point. A tots els
participants  se’ls  proporcionarà  un  manual  que  inclou  les  diapositives  i  també
diverses  activitats  (exercicis  gramaticals  i  lèxics,  debats,  revisió  de  frases  i  de
paràgrafs, textos de lectura, etc...). Hi haurà diverses dinàmiques dintre de l’aula:
classe magistral, treball individual, treball en parella i treball en grup.

DESTINATARIS

PDI i PAS de suport a la recerca del Departament de Bioquímica i Biotecnologia
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