Preparació d’una presentació oral acadèmica (anglès, català,
francès, alemany o espanyol)
(2011-2012)
Horari i calendari: el curs es desenvolupa en tres sessions presencials en grup reduït i
una tutoria final. Consulteu al web del Servei de Llengües els dies i hores previstos per
a cada llengua.
Durada: 15 hores (6 h presencials, 8 h de feina autònoma, 1 h d’avaluació).
Nivell: B1 del MECR superat.
Adreçat a: membres de la comunitat universitària (preferentment estudiants).
Descripció
Curs orientat a capacitar l'alumnat per fer una exposició oral acadèmica en anglès,
català, francès, alemany o espanyol (un treball de final de grau, per exemple). S’hi
treballa per idiomes i en grups reduïts (màxim 5 alumnes). La darrera hora de curs és
una tutoria individual amb el formador en la qual l’alumnat realitza l'exposició oral que
ha preparat al llarg de l'acció formativa.
La formació consisteix en un recorregut per cinc fases adients per elaborar un bon
discurs oral: la invenció, la disposició, l’elocució, la memòria i l’execució. L’alumnat
anirà aplicant amb autonomia els principis relacionats amb aquestes fases explicats a
classe a la producció del seu discurs.
El curs s’enfoca a aspectes lingüístics, però sobretot comunicatius. A fi que el formador
pugui anar monitoritzant el procés d’elaboració del text, es preveu que l’alumnat pugui
enregistrar fragments de la intervenció en vídeo o en àudio i enviar-los per rebre
assessorament.
Altres dades d’interès
• El nombre màxim d’alumnes és d’entre 3 i 5. El Servei de Llengües es reserva el dret
de cancel·lar els grups que no arribin a un mínim d’inscrits.
• Aquest curs permet obtenir un certificat d’aptitud.
• Per fer una prova de nivell o per més informació sobre el curs poseu-vos en contacte
amb el Servei de Llengües o consulteu el nostre web: http://www.uab.cat/serveillengues
Preu

Comunitat universitària
Externs UAB

Nou alumne

2a matrícula

230,00 €
272,00 €

210,00 €
252,00 €

3a matrícula o
posteriors
199,50 €
239,40 €

Caldrà afegir-hi els interessos bancaris, en cas de voler fer el pagament fraccionat amb l’entitat financera.
Us recordem que tenen dret a un ajut equivalent al 50% de les taxes de matrícula professors de la UAB,
becaris del Servei i becaris predoctorals de certs programes.

