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CM04_ Contactar telefònicament en negociacions 

comercials 
 
 
Objectius 
 
Aquest curs, està destinat a millorar les vostres competències lingüístiques en llengua 
anglesa en l’assignatura de Gestió de la Compravenda dins del Cicle de Grau Superior 
en Gestió Comercial i Màrqueting. Està estructurat en una Unit, on treballareu el 
vocabulari i els principals documents que expliquen com començar i enfocar relacions 
comercials per via telefònica en anglès.  
 
L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el 
vocabulari i terminologia, així com les expressions més 
adequades a la hora de contactar telefònicament amb 
anglès.  
 
Aquesta primera Unit fa referència al vocabulari i 
expressions necessàries per a la comunicació en anglès 
mentre que la part d’activities fa referència a la posada en 
pràctica dels coneixements mitjançant diversos exercicis 
per practicar la comprensió en llengua anglesa, l’escriptura 
i finalment un role-playing en què es posen a la pràctica els 
continguts desenvolupats en la primera unit.  
 
Els objectius (generals i/o específics) d’aquesta Activitat Formativa son: 
 

• Tasca professional: Creació de les pautes per a la negociació telefònica, 
utilitzant les expressions adequades.  

•  Conèixer la terminologia de les expressions comercials en anglès. 
• Objectius terminals: 

o Interpretar les necessitats del client o de l’interlocutor pel que fa al 
producte i/o servei, i també preferències, gustos i actitud psicològica.  

o Comunicar-se amb el client o amb l’interlocutor mitjançant el llenguatge 
i el registre adequats a la persona, a la situació o al fet.  
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Ús dels materials i recomanacions al professor 
• La primera sessió serà una explicació teòrica del professor, explicant la unitat 1 

i la importància dels contactes telefònics en les relacions comercials, així com 
els passos més habituals en aquest tipus de contacte professional. 
Seguidament es realitzarà una classe sobre vocabulari i les expressions més 
habituals.  

• En la segona sessió es finalitza la part teòrica –unit 1- i l’alumne podrà utilitzar 
els listenings proposats per tal de començar a familiaritzar-se en aquesta 
matèria.  

• La tercera sessió està pensada per la pràctica de l’alumne, en aquest sentit, cal 
que realitzi la pràctica A.1.1. consistent en un listening sobre els contactes 
telefònics i posteriorment una activitat en què ha de resumir i entregar un 
resum del text –per part de practicar també en el reading i writing- que tracta de 
les principals expressions en aquest tipus de comunicació. L’alumne entrega 
aquest text per formar part de l’avaluació. 

• En la quarta sessió es realitza la presentació del principal treball de la unit 1, el 
role-playing en què, en grups de 2 estudiants, es representa una conversa 
telefònica a partir d’un text elaborat prèviament simulant una conversa 
telefònica amb el vocabulari i expressions vistos fins al moment.  

• En la cinquena sessió està prevista un mock presentation per tal que els 
alumnes comencin a realitzar una exposició prèvia dels conceptes que tenen 
preparats i d’aquesta forma el professor pot realitzar una guia per l’activitat –
així mateix, la resta de classe podria participar en aquesta avaluació prèvia.  

• En la sisena sessió –i probablement també part de la setena, en la què també 
es realitzarà el feedback- es realitzen les presentacions del role-playing de la 
conversa telefònica en parelles.  

• En la vuitena sessió es realitza el debat en grups (en anglès): Activitat 1.3.  
• En la novena sessió es realitza la prova escrita sobre els continguts teòrics 

desenvolupats en el tema i sobre les expressions i vocabulari més utilitzat en 
anglès per aquestes comunicacions. 

• En la desena sessió es corregeix l’examen i s’aclareixen els conceptes tractats.  
 


