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Descripció 

 

 

Objectius 

 

 

Continguts  

Els continguts del curs variaran segons els interessos i les necessitats dels participants, i es 

concretaran durant la primera sessió. 

Aquest curs de conversa va dirigit a les persones que vulguin millorar la seva 
expressió i comprensió orals.  Per participar-hi caldrà inscriure’s i acreditar un 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. 

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. 

-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. 

Advanced Conversation Course 2 

Codi 01ID0005-27 

Modalitat Curs virtual 

Dates cada divendres del 10 de març de 2023 al 19 de maig de 2023. 

NB: el divendres dia 7 d’abril és no lectiu. 

Hora De 9:00h a 10:30h + 30 minuts a determinar 

Durada 20 hores (10 sessions de 2 hores: 1h i mitja via Sala Teams i mitja hora 

de pràctica asíncrona al Campus Virtual) 

Lloc Campus Virtual de la URV i Sala Teams 

Places 6 

Destinataris PDI de la URV 

Impartit per Sarah Sutton 

Idioma Anglès 



Institut de Ciències de l’Educació  

   

 

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

general. 

 

Metodologia 

 

 

Avaluació i certificació  

 

Donada l’actual situació a causa de la COVID-19, es faran servir materials en línia 

proporcionats per la professora a cada sessió, ja sigui directament a la classe via 

Microsoft Teams, o bé via Campus Virtual per tal de realitzar tasques asíncrones que 

complementaran la feina feta a classe. 

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

d’obtenir la certificació. 


