CURSOS FOCALITZATS

Idiomes
Business English Workshop - Nivell intermig
Codi 03192601

Objectius:

Curs de conversa que facilita a empresaris i professionals, que ja tenen una base d’anglès, un entorn per practicar aquest idioma d’una forma dirigida i centrada en el món dels
negocis.
En definitiva, disposar d’un grup de conversa on, en un ambient cordial i motivador, es
puguin millorar les habilitats necessàries per comunicar-se amb efectivitat i aprendre les
expressions i vocabulari propis d’aquest àmbit.

Temari:

Cambra de Comerç de Sabadell

• L’empresa, exportació i internacionalització
• Atenció al client
• Negociacions
• Presentacions
• Terminologia i vocabulari de negocis
• Anglès social i d’actualitat
• Case studies i discussions

Metodologia:

Es farà ús de lectures interessants sobre temes econòmics i es portaran a terme discussions, simulacions i debats per tal d’arribar a un intercanvi d’idees. En aquestes situacions
els participants hauran d’actuar d’improvís o bé seguint una preparació prèvia.
Amb l’objectiu de facilitar la bona marxa del curs, prèviament es realitzarà un test oral a
cada participant per assegurar que es té el nivell requerit.

Professora:

Judit Leiva. Llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb estudis de postgrau a Columbia University, USA, país on ha estat també
professora d’anglès per a empreses.
Des de fa més de quinze anys és professora d’anglès a diverses empreses i s’ha especialitzat en l’ensenyament de l’anglès al món empresarial.
Durada: 24 hores
Dates: del 28 de gener al 17 de juny de 2019
(la prova de nivell es farà a mitjans de gener)
Horari: els dilluns, de 15 a 16.30 h
Drets d’inscripció:
258 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
344 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
430 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

i

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

