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Objectius del curs 

Objectius generals: 
• Desenvolupar la comprensió oral. 

 
Objectius específics: 
• Ser capaç d’utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals. 
• Desenvolupar la capacitat d’utilitzar l’anglès en la vida diària, en contextos més informals. 
• Ser capaç d’expressar opinions, sentiments i defensar arguments en tot tipus de situacions, utilitzant 

vocabulari avançat i estructures gramaticals complexes. 
• Enriquir-se amb una àmplia varietat de vocabulari. 
• Entendre l’anglès oral a nivell avançat per ser capaç de donar respostes adequades. 
• Desenvolupar la capacitat d’entendre l’anglès en diferents accents i formats. 
• Fomentar l’autoaprenentatge per mantenir els coneixements i no perdre vocabulari. 

Programa del curs 

Expressió oral 
• Presentacions 
• Diàlegs 
• Discussions 
• Negociació i consens 

Vocabulario 
 • Varietats de la llengua 
• Frases fetes 
•  Vocabulari 

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) 

Hores: 40               Nivell: Bàsic 

Metodologia 

Un concepte bàsic latent en la nostra metodologia és que l'aprenentatge d'idiomes implica no solament coneixements 
teòrics, sinó també, i potser més important, l'aplicació pràctica d'aquests coneixements. Per això es promou la interacció i 
la participació dels estudiants. L'aula representa una oportunitat per a la immersió en l'idioma que s'està estudiant i llavors 
insistim en l'ús d'aquest idioma durant tota la classe. El professor està a la seva disposició a tot moment, controlant les 
activitats, corregint errors i resolent qualsevol dubte. La metodologia de les classes és flexible – creiem en la importància de 
parlar amb els estudiants per conèixer els seus estils preferits d'aprenentatge i de l'adaptació dels mètodes d'ensenyament 
com a conseqüència. 

Procediments d'avaluació 

Els progressos de cada participant seran avaluats de forma contínua i amb un examen al final del curs. L'avaluació dels 
progressos de la llengua es divideix en cinc àrees: oral, escrita, comprensió oral, comprensió escrita, la gramàtica i el 
vocabulari. És necessari que l'alumne obtingui un resultat positiu – superior a 60% - en l'avaluació contínua i en l'examen 
per poder aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat d'estudis. 

Material del curso 

 

Material audiovisual, ejercicios y actividades prácticas de refuerzo, además del libro empleado en clase. 
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