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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació  “Advanced Language and skills 
for international business”,  que tindrà lloc a les seves instal·lacions i amb docents natius amb 
una àmplia i reconeguda experiència en el món empresarial.  
 
Objectius:  

 
Donar al participant les eines per a la construcció d'un discurs segur, fluid i precís en les converses 
mantingudes amb col·laboradors, proveïdors i clients de l'organització a nivell internacional.  
Desenvolupar i afinar les habilitats de comunicació en negociacions, reunions i en les 
comunicacions que es derivin d’aquestes trobades.  
 
Cada sessió inclou una secció enfocada a treballar la gramàtica corresponent al nivell. El format està 
basat en converses de les situacions que us podeu trobar en el dia a dia de la feina de l’editorial. 
 
Format del curs: 
 
Les classes tindran un màxim de 8 persones amb un nivell equivalent. Els alumnes que no hagin 
participat en programes anteriors, hauran de realitzar una prova de nivell. Aquesta prova es 
realitzarà online.  Les proves es realitzaran a mitjans de gener. 
 
Pot passar que, per acabar d’afinar la composició dels grups, calgui fer un breu test d’expressió oral 
a algun participant. Si fos així, la prova d’expressió oral consistiria en una breu conversa telefònica 
(5’-7’). 

 
Programa:  
 

1. Meetings 

1.1.  Leading and participating in internacional meetings 

1.2. Problem solving 

1.2.1. Introducing the problem 

1.2.2. Focusing the discussion 

1.2.3. Making decisions 

1.2.4. Closing the discussion 

1.3. Discussing different issues/tricky points 

1.4. Brainstorming 

2. Introduction to negotiations (NG1) 

2.1. Relationship building 

2.2. Starting a negotation 

2.3. Stating positions 

2.4. Talking about prices and conditions 

2.5. Bargaining 

2.6. Accepting 
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2.7. Rejecting 

2.8. Making concessions 

2.9. Closing the deal 

3. Advanced emails 

4. Making intervieews (authors, editors,...) 

5. Industry Trends – Present and future of publishing 

 

Dades del curs: 
 

 Durada:  30  hores 
 Periodicitat:  10 sessions de 3 hores  
 Dates: des del dimarts 5 de maig al dimarts 14 de juliol de 2020 (ambdós inclosos) 

o 23/06/20 no hi haurà sessió 

 Horari: de 15.30h a 18.30h 
 
Preus:  
 

 Import associat: 450 euros (bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
 Import no associat: 563 euros (bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 

 

Inscribe You! 
 

https://forms.gle/RYEY1bdjZCYzPBEU6

