
 

 
 

Nou curs de Business English en 
col· laboració amb el British Council  
 

Durada:  08/02/2018 – 24/05/2018 (30 hores) 

Horari:   dijous de 18.00 h a 20.00 h 

Preu:  546 € (20 % de descompte per als 
alumnes UAO CEU i Alumni) 

Crèdits:  3 ECTS 

Nivell:    B2 – C2 
 

Oferim un nou curs especialitzat per 
adquirir les habilitats lingüístiques per 

comunicar-te i interactuar amb 
confiança en l’àmbit dels negocis. Per 

inscriure-t’hi, envia un correu a 
llengues@uao.es abans del 29 de gener. 

  

 

 

 

 

Business English  
 

 

 

 



Per a qui és aquest curs? 
Tots els estudiants i Alumni de la UAO CEU amb un nivell d’anglès B2 o 
superior es poden inscriure a aquest curs.  

 
Què hi aprendré? 
Aquest curs és una gran oportunitat formativa que t’ajudarà a competir en els 
mercats laborals internacionals. Aprendràs a preparar reunions i 
presentacions, a escriure correus i informes, i a utilitzar l’anglès en l’àmbit 
laboral. Podràs millorar la teva imatge professional i sabràs comunicar-te amb 
professionals d’altres nacionalitats.  

Amb un enfocament totalment pràctic, repassaràs tant l’anglès escrit com 
l’oral en diferents situacions laborals i aprendràs com pots destacar en una 
entrevista de feina.  

 
Què necessito per inscriure-m’hi? 
Per poder inscriure’t al curs, necessites acreditar un nivell d’anglès B2 o 
superior mitjançant un certificat oficial, o bé fent una prova de nivell al British 
Council. Pots fer la prova a la seu del British Council del carrer Amigó, 83, de 
dilluns a divendres de 10 h a 19.30 h.  

 
Com m’hi inscric? 
Si ets estudiant de la UAO CEU t’hi pots inscriure a través del CampusNet a 
Secretaria > Inscripció cursos d’anglès. Allà caldrà que hi adjuntis una còpia del 
certificat oficial o de la prova de nivell.  

Si ets Alumni, pots enviar un correu amb les teves dades i la còpia del certificat 
oficial o de la prova de nivell a llengues@uao.es. 

 
I si necessito més informació? 
Si necessites més informació, posa’t en contacte amb el Servei de Llengües de 
la UAO CEU a llengues@uao.es.  
 
 
 

 


