Cambridge English: Proficiency (C2)
Exam Preparation
3a Edició
Codi: 18L004
Tipologia: Idiomes
Crèdits: 0.00
Idioma: Anglès
Data d'inici: 26/09/2018
Data de finalització: 15/05/2019

Horari: Dimecres de 18.30 a 20.30 h.
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG (Girona)
Places: 15

Preus i descomptes
Preu: 545 €
alumnes UdG i FUdGIF, ex alumnes FUdGIF, personal UdG, personal i empreses del parc científic i tecnològic de la UdG i
membres de l'associació UdG alumni 370€

Per consultar les convocatòries d'exàmens de Cambridge a la UdG us podeu adreçar a http://www.fundacioudg.org/cambridgeenglish-exams.html

Objectius
Aquest curs us servirà per millorar el vostre nivell d’anglès en totes les habilitats (Speaking, Reading, Writing, Grammar,
Vocabulary...)

A qui s' adreça
Alumnes de la UdG i al públic en general

Requisits d'admisió
Haver assolit durant els últims 6 mesos el nivell C1.2 d’anglès (cal acreditar el nivell amb el certificat corresponent a
info.fundacioif@udg.edu) i a més fer la prova de nivell obligatòria.
Les proves de nivell es faran durant el mes de setembre. Per fer la prova de nivell poseu-vos en contacte amb nosaltres a
cambridge@udg.edu i us donarem dia i hora.

Pla d'estudis
Cambridge English: Proficiency (C2) Exam Preparation
En aquest curs s'explicarà el contingut i el format dels exàmens de Cambridge, amb informació detallada de totes les parts de
l'examen i també es practicarà tècniques d'examen i es treballarà totes les parts.
Llibre que s'utilitzarà: pendent de confirmar

Titulació
Certificat d'assistència

Metodologia
- Entendre els requisits per cada tasca de l’examen CPE.
- Entendre el raonament de cada tasca.
- Millorar les tècniques per abordar les proves de totes les diferents habilitats.
- Planificar i controlar el temps per completar la tasca dintre del temps dels exàmens.
- Eixamplar vocabulari, complexitat d’estructures i modes d’expressió en tots els àmbits.
- Millorar la correcció i adequació de la llengua.

Sistema avaluació
- Avaluació contínua amb proves i exercicis.
- Cal assistir a un 50% de les hores del curs.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
Vivien Greatorex-Davies
Llicenciada en Literatura Anglesa i Filosofia a la Universitat de Reading. Postgrau en Educació en anglès i estudis de teatre i
diplomada en l’ensenyament de la llengua anglesa per a adults. Forma part de l’equip de tècnics en formació lingüística del Servei
de Llengües Modernes de la UdG. Té més de 25 anys d’experiència en preparar alumnes per exàmens d’anglès d’alt nivell com
l’Advanced i Proficiency de Cambridge.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Centre preparador

Cambridge English: Proficiency (C2) Exam Preparation
Inici curs: 26/09/2018
Fi curs: 15/05/2019
Data tancament acta avaluació: 22/05/2019

Calendari
Data
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Lloc

Inici matí

Fi matí

Inici tarda

Fi tarda

