Àrea 4. Comprensió escrita i expressió oral

Al Servei d’Estudiants de la vostra universitat s’hi organitzen unes
xerrades per informar sobre la importància de la formació en llengües en
la societat actual. Com a cap del Servei de Llengües heu de donar a
conèixer els grups de conversa per millorar la competència oral en
llengües estrangeres que s’hi organitzen.
Feu aquesta xerrada, adreçada als estudiants que comencen el primer
curs de grau a la universitat. Cal que:

— Informeu de les condicions generals dels grups de conversa. (Us pot
ajudar el document 1)

— Recomaneu i justifiqueu per què són adequats per a un estudiant
universitari. (Us pot ajudar el document 2)

— Valoreu la importància del coneixement de llengües estrangeres en
la vida acadèmica dels estudiants i en el seu futur laboral. (Us pot
ajudar el document 3)

Després de la xerrada, el públic assistent us farà algunes preguntes.

Document 1. Informació dels grups de conversa
Grups de conversa
L’objectiu d'aquesta activitat és practicar la llengua de manera informal
dins d’un grup de conversa conduït per un dinamitzador nadiu no
professional. L’oferta està condicionada a la disponibilitat d’estudiants
dinamitzadors.
Descripció
Es fa una sessió setmanal d’una hora amb un nombre reduït d'assistents
per sessió. L’activitat és gratuïta i està oberta exclusivament a estudiants
de la UB.
Llengües
Oferim grups de conversa d’anglès cada semestre a tots els campus.
També oferim grups de conversa d’altres llengües al campus
d’Humanitats i al campus de la Diagonal. Aquesta oferta varia segons el
semestre. Fins ara hem ofert grups d’alemany, francès, italià, portuguès,
rus i japonès.
Inscripcions
Les inscripcions es fan mitjançant el Campus Virtual de la UB. Per
accedir-hi, caldrà que us identifiqueu com a membres de la UB.

Document 2. Com obtenir el nivell B2 d’anglès?
Per obtenir el títol farà falta el nivell B2 d’anglès
La mesura pot crear controvèrsia, ja que l’exigència d’anglès no apareix
en els plans d’estudi
Els universitaris catalans hauran d’aprovar un examen d’anglès —o bé
d’una tercera llengua estrangera— per obtenir el títol en finalitzar el grau.
Aquest requisit s’ha introduït a l’article 181 de la Llei d’acompanyament
dels pressupostos, que el conseller d’Economia i Coneixement de la
Generalitat, Andreu Mas-Colell, té previst presentar avui.
Segons aquesta normativa, els estudiants hauran d’acreditar el
coneixement de l’idioma equivalent al B2, que en el cas de l’anglès
correspon al First Certificate in English (FCE), a través d’una prova
comuna per a tot el sistema universitari català, que regularà i coordinarà
el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), com si fos una nova versió
de les proves de la selectivitat. Només els estudiants que ja tinguin aquest
certificat o equivalent estaran exempts de la prova i podran obtenir el títol
directament. Diu la norma que la prova podrà validar-se amb altres
certificats acreditatius «que tinguin reconeguda l’equivalència d’acord amb
el Marc europeu comú de referència per a les llengües».
Aquesta mesura va ser avançada pel conseller Mas-Colell, en una comissió
parlamentària fa uns mesos, si bé llavors no va concretar com s’hauria de
demostrar el nivell exigit.
http://epaper.lavanguardia.com/epaper/viewer.aspx

Document 3. Notícies relacionades
●
●
●
●

«L’obligatorietat de conèixer anglès per als universitaris arriba en
un moment difícil»
El universitaris hauran de tenir el First Certificate per graduar-se
Twitterlunch, un cicle de dinars en anglès per parlar de xarxes
socials i emprenedoria
Augmenta la demanda per marxar a fer d’au-pair i aprendre anglès
a l’estranger

