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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller formatiu Nivell Elementary “Networking & 
Travel survival kit”, de sis hores de durada, i que tindrà lloc a través de l’aula virtual ZOOM.  

 
 

Dades del curs:         Inscribe You! 
 

• Durada:  6 hores 
• Periodicitat:  2 sessions de 3 hores 
• Dates: dilluns 19 i dimecres 21 de juliol de 2021 
• Horari: de 9.30h a 12.30h 
• Les classes seran reduïdes, màxim 10 assistents 
• Nivell d’anglès bàsic 

 
 
Objectius:  

 
El seminari ofereix estratègies i tècniques necessàries per socialitzar i comunicar-nos en situacions 
informals de manera efectiva en anglès i per sobreviure dignament en qualsevol viatge a l’estranger.  
 
Moltes vegades són aquestes situacions fora de l’estricte entorn laboral les que se’ns fan més 
incomodes, per tant l’objectiu principal és facilitar recursos i eines que eliminin la barrera que 
l’idioma i les diferències culturals poden crear, i que no se’ns faci una muntanya quan finalment 
puguem tornar a viatjar 
 
Continguts:   

 
Comprendre la importància del domini del llenguatge informal a aplicar quan viatgem i fem 
networking en entorns internacionals i multiculturals.  
 
Treballar el llenguatge vinculat a les següents situacions:  
 
Construir relacions (fires, congressos o trobades ocasionals) 
 

• Iniciar una conversa amb un estrany 
• Trencar el gel 
• Bescanviar targetes de visita 
• Parlar de l'economia i sobre el sector de l'empresa 
• Parlar sobre algun tema d'actualitat financera/econòmica/política 
• Identificar i centrar temes de conversa lleugera 
• Fer una petita xerrada abans d'una reunir-nos o en un coffee-break 
• Plantejar manteniment del contacte futur 
• Sol·licitar contacte a través de xarxes socials professionals 

 
En un restaurant 
 

• Fer, acceptar i refusar invitacions 
• Reservar / Indicar preferència de taula 
• Crear un clima de confiança i tranquil·litat 
• Temes de conversa possibles (família, temps, educació, esport, ...) 

https://forms.gle/S8B28xtfhXLAXASE7
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• Parlar del restaurant i de la ciutat 
• Recomanar / Demanar recomanacions de plats del restaurant i del país 
• Parlar sobre diferents part del menú d'un restaurant i sobre els diferents plats 
• Donar indicacions en fer la comanda (al·lèrgies, punts de cocció, intoleràncies,...) 
• Formular queixes de forma adequada 
• Brindis 
• Demanar el compte / Agrair invitació/ Fer pagament 

 
Viatges  

 
• Fer reserves d'hotels, restaurants, activitats, lloguer de cotxes 
• Aeroport i duanes 
• Hotel: registre, demanar informació, sol·licitar serveis, queixes, sortida 
• Moure’s per la ciutat/país: en taxi, bus, metro, tren; demanar com arribar a un lloc 
• Problemes mèdics 
• Anar de compres 
• Problemes de seguretat (robatoris) 

 
 
Beneficis del taller: Aprendre les regles i tècniques per tal de crear un bon ambient en anglès; iniciar 
converses, trencant el gel amb confiança; construir una millor comprensió de què dir i com dir-ho; 
poder establir contacte amb les persones que ens interessen; ser capaç de copsar el sentit de la major 
part de les converses en les que participem; guanyar confiança per poder promoure activitats, conduir 
i participar en converses i entorns informals; disposar d’eines per sobreviure a les principals 
situacions vinculades a un viatge a l’estranger, entre d’altres. 
 
 
Metodologia:  
 
Seminari-taller altament actiu i participatiu, on es combinen els temes tractats amb exercicis pràctics 
que faciliten la seva aplicació immediata. Es realitzen simulacions individuals i en grup per tal de 
posar en pràctica les eines i recursos subministrats. 
 
Docent: 
 
Natiu, docent de l'idioma, amb una àmplia experiència professional i especialista en les tècniques de 
Storytelling i Applied Impro 
 
 
Preus:  
 

• Import associat: 90€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
• Import no associat: 120€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)  

 
 
 
 

Inscribe You! 
 

https://forms.gle/S8B28xtfhXLAXASE7

