
Títol Hores Calendari Càrrec Introducció

English as a medium of instructions 

for PBL in Nursing
16

De l'11 de gene al 3 de maig 

de 2018

Annabel Fernàndez 

Córdoba

Activitat adreçada al professorat de la Facultat d'Infermeria. L'objectiu d'aquestes sessions era conèixer i posar en 

pràctica estratègies per facilitar la participació d'estudiant en sessions de PBL. 

English for nursing 14
Del 18 de gener al 26 d'abril 

de 2018

Annabel Fernàndez 

Córdoba

Activitat adreçada al professorat de la Facultat d'Infermeria. En aquest curs es treballava la relació entre el coneixement 

d'anunci de la llengua, es detallen les funcions de conferenciants i identitats en uns enquadraments acadèmics nous i es 

mostren estratègies per facilitar participació d'estudiant en sessions de PBL. funcions de tutor.

Academic English for Teaching 

Purposes
40

Del 10 de gener al 30 de 

maig de 2018
Anna Rowe

Academic English for Teaching Purposes es un nuevo curso diseñado para ayudar a los profesores de la UdG que están 

enseñando en inglés o con la intención de enseñar inglés en el futuro cercano. Este curso se concentrará en el vocabulario 

y las estructuras gramaticales que se necesitan tanto para el manejo del aula como para la comunicación efectiva de ideas 

académicas. También consideraremos las áreas de comunicación no verbales, como la pronunciación, la variedad vocal y 

el uso de ayudas visuales efectivas. Habrá lecturas y escuchas basadas en teorías e ideas sobre la enseñanza en el aula de 

la Universidad como una forma de reforzar el vocabulario académico y crear una discusión e interacción entre los 

estudiantes.

Attending Meeting and Conferences 

in English
40

Del 10 de gener al 30 de 

maig de 2018
Anna Rowe

L'objectiu d'aquest curs era donar als participants l'oportunitat de practicar i millorar el seu anglès parlat dins d'un 

context basat en el treball. Es van treballar aspectes lèxics i gramaticals d'ús específic per assistir a conferències i 

reunions, realitzant exercicis constants de correcció, retroalimentació i suport.

ANGLÈS PER A LA DOCÈNCIA


