
                                                                       

 

 

 

“Amb el nostre equip de professors de Cambridge i el nostre certificat 

oficial, assolireu els vostres objectius professionals” 

Curs: B1, B2 – 40/80/120 hores  

Es farà una prova per determinar el nivell 

Un profesor profesional del sector imparteix al curs de Logística que cobreix les principals 

característiques a continuació: 

El curs de EGC per al sector de l’automoció és el curs ideal per a qualsevol 

persona que necessiti l’anglès per comunicar-se amb els companys, els 

clients i els socis de negocis en el sector de l’automoció. El curs per al 

sector de l’automoció es pot dur a terme amb l’ajuda d’un llibre de text, com 

ara International Express. 

Punts rellevants per destacar: 

Anglès per al sector de l’automoció proporciona als estudiants el llenguatge i 

les habilitats essencials per comunicar-se en aquest sector. El curs s’adreça 

als qui treballen per a fabricants d’automòbils, proveïdors o concessionaris 

o en agències de publicitat vinculades al sector de l’automoció. Els 

professors de EGC treballan amb recursos de conversa, àudio i textos 

específics del sector, i també amb nombrosos exemples que ajudaran els 
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estudiants a adquirir vocabulari clau i a fer servir les expressions més 

habituals. 

Anglès per al sector de l’automoció tracta temes relacionats amb els cotxes 

i amb el conjunt d’aquest sector. Entre d’altres temes, cal destacar els 

relacionats amb vendes i adquisicions, administració, disseny i producció. 

Aspectes clau: 

 Temes atractius, jocs de rol motivadors i una àmplia varietat 

d’exercicis proporcionen un marc per a la matèria pròpia de cada 

especialista. 

 Els requadres amb consells presenten punts clau de l’idioma, 

expressions útils i estratègies. 

 Les seccions STARTER del principi de cada unitat contenen activitats 

d’escalfament i d’altres per fomentar la sensibilització lingüística. 

 Les seccions OUTPUT  final de cada unitat fomenten el debat i la 

reflexió. 

 Al final de cada llibre, s’inclouen les respostes i les transcripcions 

dels exercicis i un glossari amb les expressions útils. 

 El MultiROM interactiu inclou material per a l’autoaprenentatge, amb 

extractes d’àudio realistes i exercicis interactius per ampliar la 

pràctica de l’idioma. 

 

Alguns dels temes que inclou el curs per al sector de l’automoció: 

 Introducció al cotxe: factors implicats en la compra d’un cotxe; tipus de vehicles; venda 

d’automòbils. 

 L’exterior: parts externes d’un cotxe; producció de cotxes, un problema de qualitat. 

 L’interior: parts internes d’un cotxe; el panell de comandament; un problema de lliurament. 

 Sota el capó: el motor; la línia directa de suport tècnic; una fira automobilística 

internacional. 

 Rendiment i especificacions tècniques: llançament d’un model nou; una prova a la carretera; 

els materials i les seves propietats. 

 Seguretat: característiques de seguretat actives i passives; l’elecció de les característiques 

de seguretat; retirada de cotxes. 

 Disseny: el procés de disseny; limitacions, ampliació de la gamma de productes. 

 Tendències de futur: el cotxe del futur; consciència ambiental; piles de combustible. 

 



 

 English Go Centre proporcionen informes mensuals amb informació sobre els exàmens 

IELTS de Cambridge oficials. 

EGC: - offers IELTS tests at 14 locations across the country. Tests take place around 3 times per month. 

Registrations take place in person, by post or online. Processing takes place at one of the British Council 

offices in Barcelona, Bibao or Madrid. 

 


