Bones Pràctiques
Habilitats comunicatives en anglès per a professionals mèdics (nivells
B2/C1)

“Amb el nostre equip de professors de Cambridge i el nostre certificat
oficial, assolireu els vostres objectius professionals”
Curs: B2 - 60 hores C1 - 80 hores
Es farà una prova per determinar el nivell
Què es el Certificat per a Professionals Mèdics?
És un examen de nivell avançat (corresponent als nivells B2 i C1 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües) que avalua les habilitats lingüístiques en un
context mèdic. Es tracta d’un examen de Cambridge ESOL produït i avaluat en
col·laboració amb hospitals líders d’Europa. Reconegut per les principals associacions
de metges, inclosa la European Medical Association.
El curs de English Go Centre se centra en el vocabulari i les habilitats comunicatives que
necessiten els metges perquè les seves consultes resultin més eficaces, mitjançant l’ús de cinc

elements clau per a una bona comunicació: la comunicació verbal, l’escolta activa, la gestió de
la veu, la comunicació no verbal i la consciència cultural. El curs ensenya als alumnes com
manejar amb tacte un seguit de situacions, com recollir l’historial clínic d’un pacient o
transmetre males notícies, a més de preparar els metges per fer front a diversos tipus de
pacients. Bones Pràctiques demostra l’impacte que té una bona comunicació en la relació del
metge amb els pacients i permet als alumnes convertir-se en professionals confiats i eficaços en
anglès.

Per què obtenir el Certificat d’Anglès per a Professionals Mèdics ?
El Certificat per a Professionals Mèdics (ILEC) està pensat per a estudiants de Medicina
o metges en actiu que:



cerquin feina en un context sanitari internacional;
estudiïn Medicina, tant a l’estranger com al seu propi país, i una gran part dels
seus estudis sigui en anglès;
cerquin promocionar-se a les seves organitzacions, o
aprenguin anglès com a part d’un programa de formació.




Qui accepta el Certificat per a Professionals Mèdics (ILEC) de
Cambridge?
Els exàmens d’anglès de Cambridge són acceptats per més de 13.000 universitats,
empreses i governs de tot el món. Els nostres exàmens poden obrir les portes a
l’educació superior i millorar les oportunitats d’ocupació. A més, com que són
reconeguts a escala mundial, poden augmentar les opcions formatives o laborals dels
nostres alumnes.
Feu servir els exàmens d’anglès de Cambridge per establir requisits d’ocupació
Acceptant els nostres exàmens, no tan sols resulta més fàcil descriure les habilitats
lingüístiques que requereix la vostra organització o institució, sinó que també podeu
alinear-ne el perfil amb els centenars de milers de candidats que ja tenen aquestes
habilitats.
Aquestes són algunes de les organitzacions líders que accepten aquest certificat:
o
o
o

Consell d’Europa
European Medicines Agency.
UK Border Agency

English Go Centre proporcionen un informe mensual amb els exàmens IELTS oficials de Cambridge.
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.

