
                                                 

 

 

 

 

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

oficial, assolireu els vostres objectius professionals” 

Anglès per a la logística és un curs curt, ideal per als qui treballen en el sector de la 

logística i necessiten saber anglès per comunicar-se a l’hora de transportar, enviar i 

emmagatzemar mercaderies. 

Curs: B1, B2 40/80/120 hores  

S’assigna un professor a mida per al curs de logística, que conté les característiques 

clau descrites a continuació: 

 Temes compromesos, jocs de rol motivadors i una gran varietat d’exercicis proporcionen 

un marc per a cada especialista en la matèria. 

 Les caixes de consells de cada unitat inclouen aspectes clau de l’idioma, expressions útils 

i estratègies. 

Logística i Forwarding 

Habilitats comunicatives en anglès per a la logística i els transports 

(nivells B2/C1) 
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 La secció STARTER del principi de cada unitat conté activitats d’escalfament i de 

conscienciació sobre determinats aspectes de l’idioma. 

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

 Al final de cada llibre hi ha les respostes dels exercicis, les transcripcions i un glossari 

d’expressions útils. 

Continguts: 

 

Introduction to logistics:  

Preparar l’escena, llocs de treball al sector logístic, activitats regulars.  

Logistics services:  

Gammes de productes, serveis amb valor afegit.  

Inventory management and procurement:  

Reaprovisionament continu, anuncis de feina. 

Modes of transport:  

Equipament de transport i manipulació, tipus de contenidors.  

Planning and arranging transport:  

Opcions de transport, mesures, pressupostos.  

Shipping goods:  

Instruccions de retolació, càrrega i enviament. 

Warehousing and storage:  

Equipament per a la manipulació, àrees d’emmagatzematge.  

Documentation and finance:  

Documents per al comerç estranger, instruccions per a la importació, formes de pagament. 

Per què estudiar Anglès per a la logística i el transport amb GBL? 

 Contingut amb base tècnica 

 Ràtio d’alumnes per professor altament favorable 

 Classes reduïdes i oportunitats excel·lents per a la interacció a l’aula 

 Estudiants i professors internacionals, docència en anglès 

 Èmfasi en l’aplicació pràctica en la vida real 

EGC ofereix exàmens d’IELTS a 14 localitats d’arreu del país. Aquests es duen a terme unes tres vegades al mes. Les inscripcions 

es poden fer en persona, per correu postal o per internet. Els tràmits s’efectuen en una de les oficines del British Council a 

Barcelona, Bilbao o Madrid. 


