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Curs intensiu d'anglès preuniversitari /Pre-University English Intensive Course
Curs
intensiu d&rsquo;anglès preuniversitrari per estudiants de Batxillerat que volen
millorar les competències d'anglès i informar-se sobre els estudis
universitaris de futur.

Des de
preparar el Currículum, elaborar una
entrevista, redactar cartes i correus electrònics, començar a conèixer la
cultura universitària de diferents parts del món, fins a escoltar i preguntar
a diferents llicenciats que explicaran la seva experiència universitària aquí i
a universitats estrangeres. Veure el programa en anglèsTotes les sessions
son en anglès.
DESTINATARIS:
Alumnes de Batxillerat ( inclou els que han acabt 4rt d'ESO al juny) que volen millorar les competències d'anglès i
informar-se sobre els estudis universitaris de futur.
OBJECTIUS:
- Millorar l'anglès i conèixer la cultura anglòfona de diferents països: Anglaterra, USA, Canadà a traves de diversos mitjans
i suports.
- Aprendre estratègies de comunicació en anglès vinculades a l'entorn universitari: preparar un Cv, com contactar amb
les universitats estrangeres, com preparar un entrevista per una primera feina d'estiu,...
- Escoltar, conèixer i preguntar sobre les experiències universitàries i professionals de 5 llicenciats en diferents
disciplines.DATES i LLOC:
GRANOLLERS AULA ESTABANELL( C/Rec 28): Del dilluns 16 al divendres 20 de juliol.LA GARRIGA CAN RAMOS ( C/
Figueral 59): Del dilluns 9 al 13 de juliol.

CONTINGUT LLENGUA ANGLESA, COMPETÈNCIES PERSONALS I PREUNIVERSITÀRIES
BLOC IPresentació del cursDiscurs Steve Jobs Anàlisi del discurs i debat: estratègies de comunicacióPreparació de
presentació personal
BLOC IIDibuixant el futur: Avaluar les teves habilitats, interessos i personalitat.Exercici: " La roda de la vida".
BLOC IIICurrículum VitaeCurrículum avui, d'aquí a 5 anys i en 10 anys. Professional i personal.Joc de rol: entrevista de
treball, una feina d'estiu.
BLOC IVCultura anglesa: Europa/USA/CanadàCostums UniversitarisLectura d'un diari americà i un diari anglès.Redacció de
cartes i correus electrònics per demanar informació a escoles internacionals.
BLOC VMúsica, Teatre i CinemaRessenya del llibre: "Els 7 hàbits dels adolescents altament efectius"

PROGRAMA
data horacontingutdillunsLlengua anglesa i competències BLOC IXerrada sobre empresa i energiaConvidat: Santi
MartínezdimartsLlengua anglesa i competències BLOC IIXerrada sobre HumanitatsConvidada: Cristina Visiers
Würthdimecresllengua anglesa i competències BLOC IIIXerrada sobre Cooperació Internacional Convidat: Xavier
Mirdijousllengua anglesa i competències BLOC IVXerrada sobre EnginyeriaConvidat: Marc Cristòfol
Adelldivendresllengua anglesa i competències BLOC VXerrada sobre Sociologia i administració públicaConvidat: Ramon
Sentmartí

PROFESORS I CONFERENCIANTS:
Professora d'anglès i coacher: Chantal Marie Ducoeurjoly.
Nascuda a Montreal, Canadà, viu a Catalunya des de 1987. Parla amb fluïdesa 3 idiomes. És Llicenciada en Comunicació
per la Universitat Simon Fraser de Vancouver, Canadà (1995). Ha dedicat bona part de la seva vida al món dels negocis,
l'ensenyament i més recentment ha incorporat el coaching a les seves credencials professionals. Ha assistit a
nombroses cursos de negocis i de creixement personal.Té el Certificat d'administració de negoci. Institut de Tecnologia
de British Columbia Burnaby. Canadà 1987. Programa de Coach Professional Certificat Internacional Coaching Academy.
Austràlia/ Usa 2009.

http://www.fmhlagarriga.org/cms

Fet amb Joomla!

Generat: 23 May, 2012, 11:36

Fundació Universitària Martí l'Humà

CONFERENCIANTS:
Xerrada sobre Empresa i energia:Santiago Martínez Farrero.- Diplomat en Ciències Empresarials (UB). Llicenciat en
Administració i Direcció d'Empreses (UB). Postgrau en Tresoreria i Cash Management (UB). Màster en Societat de la
Informació i el Coneixement (UOC) .CEO a Estabanell Energia, Distribuïdora i Comercialitzadora local d'electricitat, amb el
desafiament de desplegar Xarxa Intel·ligent. Director Financer-Administratiu a Massive Iluminación, i els dos últims anys
Cluster Business Controller a la Península Ibèrica del negoci d'Il·luminació de Philips, com a final d'un procés d'absorció.
Xerrada sobre Humanitats:Cristina Visiers Würth. - Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau
en processos de malaltia crònica (Blanquerna) i Anàlisi i conducció de grups. Formació en Logoteràpia i Anàlisi Existencial a
Alemanya / Àustria. (Institut de Logoteràpia i Anàlisi Existencial de Tübingen / Viena), en Psiquiatria transcultural a França
(Université Paris 13), Cursos d'estiu sobre psiquiatria transcultural a Canadà (McGill University). Docent i conferenciant
sobre temes relacionats amb logoteràpia i l'anàlisi existencial, transculturalitat, drogodependències. Ha participat en
projectes europeus relacionats amb la prevenció, les presons i el vot juvenil. Responsable de l'Aula de Diversitat, Mediació
i Participació de la FUMH.
Xerrada sobre Cooperació Internacional:Xavier Mir.- Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers
Industrials de Barcelona (UPC) i Màster en Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Girona. Ha cursat també
estudis de Relacions Internacionals amb la Fundació CIDOB. Des de 1994 s'ha dedicat a la Cooperació al
Desenvolupament, principalment amb la ONGD Intermón Oxfam, on va ocupar diferents llocs de responsabilitat com a
Coordinador de Cooperació Tècnica i Sistemes, Coordinador de Cooperació per a l'Àfrica Austral, i Responsable de
Recursos i Relacions per Àfrica de l'Est i Àfrica Austral. En 2008 va crear amb dues persones més l'empresa Baobab
Consultoria, que ofereix serveis en el camp de la Cooperació Internacional a ONGD, administracions, empreses, etc.
Xerrada sobre Enginyeria:Marc Cristòfol Adell. - Enginyer Industrial i amb un Programa de Desenvolupament Directiu de
l'IESE. Més de 18 anys d'experiència professional en negocis per internet, compres i contractació de serveis en sectors
d'automoció, electrònica i serveis per internet per multinacionals. Expert en Negocis de Tecnologia de la Informació i
Compres Internacionals.
Xerrada sobre Sociologia i Administració Pública:Ramon Sentmartí Castañe.- Sociòleg, màster en Sociologia Política a la
London School of Economics. Ha treballat al prestigiós institut noruec PRIO (Peace Research Institute Oslo) com a tècnic
d'investigació i col·laborador del Journal of Peace Research, i posteriorment en un equip de recerca a la London School
of Economics. Entre els anys 1997 i 2002 va treballar com a tècnic d'investigació en diferents projectes europeus. A partir
del 2003 fins l'actualitat ha treballat en diferents administracions catalanes: tècnic de l'Observatori al Consell Comarcal
d'Osona, director - gerent al Consorci del Lluçanès i com a Cap del Programa de Comercialització Agroalimentària a la
Generalitat de Catalunya.

PREU: 150 euros
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
PRE-INSCRIPCIÓ: Reserva la teva plaça ja. Últimes places.Ja us podeu inscriure enviant un correu electrònic amb les vostres
dades personals i el títol del curs a: administracio@fumh.cat
MATRÍCULA: Abans del 30 de juny.
El curs es realitzarà si hi ha un mínim de 10 alumnes i màxim de 35.
Reserva de plaça per rigorós ordre d'inscripció i pagament.Secretaria de la FUMH. Carrer Figueral, 59, la Garriga. Telèfon:
93 860 50 60.
El pagament es fa a través de transferència bancària al següent número de compte corrent, indicant clarament el nom i
cognom de l'alumne matriculat: 2059 0890 35 8000100709.
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