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Business English Skills (BESK)
Objectius
Conscients que el domini de l’idioma anglès és clau per poder desenvolupar-se de forma
satisfactòria al món dels negocis, cada cop més globalitzat, l’EUNCET BUSINESS SCHOOL
inclou en el Pla d’Estudis dels seus graus dues assignatures obligatòries d’anglès de negocis,
Anglès I a 1r curs i Anglès II a 2n curs i també algunes assignatures de tercer i quart curs
de Grau que s’imparteixen íntegrament en anglès.
A més, per a poder obtenir el títol universitari serà necessari acreditar un mínim d’un nivell
B2 del MCER d’una llengua estrangera (preferentment anglès), mitjançant un certificat oficial
d’idioma.
És per tot això que cal que els estudiants tinguin assolit un nivell mínim d’anglès de B1
(intermediate) o superior abans d’iniciar l’assignatura d’anglès I al 2n quadrimestre de 1r
curs.
Adreçat a:
Aquells estudiants amb un nivell d’anglès inferior al B1 (Intermediate), necessari per a poder
afrontar amb garanties d’èxit les assignatures en anglès que es trobaran al llarg dels estudis
del grau.
També, per als estudiants provinents de CFGS que poden convalidar les assignatures d’
Anglès I i Anglès II, és altament recomanable que cursin aquestes assignatures del pla
d’estudis i si tenen un nivell inferior al B1 que també matriculin aquest curs de BESK.
Contingut
El curs abordarà les 4 habilitats comunicatives en anglès del nivell B1:
•
•
•
•

Reading
Writing
Listening
Speaking and oral interaction

Al mateix temps es treballaran els continguts gramaticals següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adverbs
Broader range of intensifiers such as too, enough,…
Comparatives and superlatives
Complex question tags
Conditionals: 2nd and 3rd
Connecting words expressing cause and effect, contrast etc.
Future continuous
Modals - must/can’t for deduction
Modals – might, may, will probably
Modals – should have/might have/etc
Modals: must/have to
Past continuous
Past perfect
Past simple
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•
•
•
•
•
•
•
•

Past tense responses
Phrasal verbs, extended
Present perfect continuous
Present perfect/past simple
Reported speech (range of tenses)
Simple passive
Wh- questions in the past
Will and going to, for prediction

I a través de les activitats proposades en el curs s’aprendrà vocabulari general i específic de
negocis que cal conèixer i dominar per esdevenir un usuari autònom de la llengua anglesa.
Durada: 60 hores.
Horari:
•
•

GRUP 1: dilluns i dijous de 14:45h. a 17:45h. Data inici: 8 d’octubre / Data fi: 20
de desembre.
GRUP 2: dimarts i dijous de 18:00h. a 21:00h. Data inici: 9 d’octubre/ Data fi: 20
de desembre.

Preu especial per a estudiants d’Euncet:
a) 550€ si es fa el pagament fraccionat domiciliat en mensualitats fins al desembre.
b) 495€ si es fa un pagament únic abans del començament del curs.
Com fer la matrícula:
Les persones interessades en matricular-se d’aquest curs s’hauran d’adreçar a la
Secretaria de l’Euncet.
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