Presentacions
Habilitats comunicatives en anglès per a les presentacions (nivells B1/B2)
“Amb el nostre equip de professors de Cambridge i el nostre certificat
oficial, assolireu els vostres objectius professionals”

Curs: B1, B2

40 hores

S’assigna un professor a mida per al curs de presentacions, que conté les
característiques clau descrites a continuació:

Anglès per a les presentacions és un curs ideal per a aquells professionals que han de
fer presentacions en anglès de manera regular a la seva feina.
Anglès per a les presentacions és un curs ideal per als estudiants en actiu que volen
comunicar-se millor en anglès. Aquest curt curs intensiu es pot completar en 40 hores,
de manera que els estudiants poden progressar ràpidament.
Punts rellevants per destacar:

Anglès per a les presentacions proporciona als estudiants el llenguatge i les tècniques
per ajudar-los a realitzar presentacions efectives en anglès.
Anglès per a les presentacions té sis unitats que cobreixen el vocabulari i les habilitats
involucrades en cada fase d’una presentació. També tracta altres temes relacionats,
com gestionar els nervis i interactuar amb el públic.
Cada unitat inclou fragments de presentacions autèntiques, amb activitats de
comprensió oral, exercicis d’omplir espais i altres tasques per ajudar els alumnes a
aprendre i practicar expressions i estructures específiques.
Aspectes clau:


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.



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.



El multiROM interactiu inclou extrets auditius de situacions reals i exercicis
interactius per ampliar les pràctiques.

Alguns dels temes inclosos en el curs de presentacions són:
Let’s get started: donar la benvinguda al públic, introduir el tema, gestionar els nervis.
Today’s topic is...: llenguatge corporal, fer una presentació davant d’un públic angloparlant.
My next slide shows...: eines de presentació, ús de nombres aproximats, creació de gràfics
efectius.
As you can see from this graph...: descriure gràfics i taules, interpretar representacions visuals,
descriure tendències.
To sum up...: estratègies per a una bona conclusió.
Any questions? Gestionar la sessió de preguntes i respostes.

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.

