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Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos

ComparteixCursos de tardor 2013

Cursos d'idiomes i de comunicació eficaç amb ECTS.

Activitats per a tota la comunitat universitària i obertes a
persones externes a la UPC.

Treballem amb Merit School i UniCor Languages.

Per aprendre idiomes

Per practicar idiomes

Per acreditar el nivell d'anglès

Per iniciar-te en el català

Per acreditar el nivell de català

Per comunicar-te amb eficàcia

Curs obert

Curs tancat

Informa't sobre la inscripció i el pagament
Consulta les activitats amb crèdits

PER APRENDRE IDIOMES
Cursos d'anglès, alemany i francès

Amb un curs de 100 h, pots aconseguir 1 nivell. Aprofita-ho si necessites un certificat B1.2 o B2.2!
 
Treballem amb Merit School

Campus del Baix Llobregat

Campus Diagonal Nord

Campus de Terrassa

Escola Industrial, Comte d'Urgell

Manresa

Sant Cugat

Treballem amb UniCor Languages

Vilanova i la Geltrú

Curs intensiu d'espanyol per a estudiants internacionals de la UPC

Spanish for UPC international students

PER PRACTICAR IDIOMES
Activitats per practicar anglès

Time to Talk: activitats de pràctica informal d'anglès

Talk 10 Intercanvis lingüístics

Cursos en línia d'anglès per al lloc de treball

Online practice: English pronunciation, grammar and vocabulary

English for work: telephoning - meetings - writing - travelling. Online tutored learning

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Si ets PDI

Si ets PAS

Si ets estudiant

Si ets doctorand

Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC

Español  English
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PER ACREDITAR L'ANGLÈS

Sessió informativa sobre acreditació d'idiomes a la UPC

Examen CLUC, certificat de llengües de les universitats de Catalunya 

Prova d'anglès del Programa d'idiomes de la UPC 

Cursos de preparació d'exàmens Cambridge ESOL 

Curs FCE: Cambridge First Certificate in English. Examination Practice

Curs IELTS: International English Language Testing System. Exam preparation and practice

PER INICIAR-TE EN EL CATALÀ

Taller Just Arrived

Taller Just Arrived - Orientation Week

Català 1. Comprensió oral i comprensió lectora

Català 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

Català 3. Consolidació i ampliació del nivell bàsic

Curs EILC de català, Erasmus Intensive Language Course 

Elemental 1. Millora de les habilitats orals i escrites 

Elemental 2. Ampliació de les habilitats orals i escrites 

PER ACREDITAR EL CATALÀ

Intermedi 1. Introducció a la normativa i l'expressió escrita 

Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita 

Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral 

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Superior (nivell D). Domini de la llengua catalana

PER COMUNICAR-TE AMB EFICÀCIA

Activitats per a l'estudiantat, amb crèdits ECTS o de lliure elecció (1 ECTS o 2,5 de lliure elecció)

Com pots elaborar un currículum eficaç (virtual)

Com pots tenir èxit en una entrevista de feina (virtual)

Com pots argumentar amb eficàcia (virtual)

Com pots preparar-te la presentació del TFG o d'un treball de recerca amb èxit? (semipresencial)

Redacció tècnica (virtual, segon quadrimestre)

Activitats per al PAS

Tractament de gènere en els documents de la UPC: orientacions pràctiques

Redacció i publicació de textos institucionals a les biblioteques UPC 

Redacció d'informes en anglès

Redacció d'informes i propostes de gestió

Expressió escrita i oral en anglès per a l'àmbit de la gestió acadèmica

Activitats per a doctorands

Com pots preparar-te la presentació del TFG o d'un treball de recerca amb èxit?

Per apropar-te a la cultura xinesa

La Xina més a prop: pistes per relacionar-te amb persones de cultura xinesa

Consulta l'oferta de cursos d'anys anteriors
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Sou a: Inici » Aprèn espanyol » Spanish for international UPC students

ComparteixSpanish for international UPC students

Make initial contact with Spanish. Acquire notions of grammar, vocabulary and phraseology. Interact using fluent
and precise simple language. With this course you can achieve a level equivalent to the A1 level in the Common
European Framework of Reference.

Organisation Servei de Llengües i Terminologia, UPC

Aimed at
International and mobility students
Visiting lecturers and researchers at the UPC

Duration
Intensive course
50 hours face-to-face

Level Equivalent to the Common European Framework of Reference level A1

Dates and timetable Contact Merit School: http://www.meritschool.com/

Venue
UPC Campus Nord
Room to be confirmed

Certificates Certificate of achievement

Fees UPC students and lecturers: Free registration

€425/course (textbooks not included)

Minimum no. of
students required

10 students 

(The UPC will cancel the course if this minimum is not reached.)

Registration and
Payment 

information

To reserve a place on the course students must pay a diposit of 50 euros via bank transfer. 
Please contact at campusnord@meritschool.com for more information.

Merit School  

Campus Nord UPC
Jordi Girona, 1 -3, Pl. Telecos
08034 Barcelona

Tel.  00 34 93 413 79 20

Course programme See course programme

UPC reception
programme

As an international student you are invited to participate in the UPC reception programme
Hola!

It includes basic Catalan courses at special rates (€40), as well as the cultural workshops Just
Arrived.

If you arrive in September or February you are also invited to participate in the UPC
Orientation Week  organised by the International Relations Service.

darrera modificació: Setembre 2013
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Sou a: Inici » Oferta de cursos » Time to Talk: activitats de pràctica informal d'anglès

ComparteixTime to Talk: activitats de pràctica informal d'anglès

Si t'interessa... Participar en activitats de pràctica informal d'anglès. Millorar les teves habilitats de comprensió
oral. Treballar la fluïdesa oral. Ser capaç de donar la teva opinió sobre un tema en poc temps. Interaccionar amb
estudiants de la UPC, sota la supervisió d'un English coach.

Organització Servei de Llengües i Terminologia

Destinataris Estudiantat de la UPC
Doctorands de la UPC

Dia i durada Cada dimecres, 1 h setmanal

Lloc Campus Nord, edifici Omega, aula  S216 (planta - 2)

Nivell recomanat Per participar-hi es recomana tenir un nivell B1 o B2

Grups i límit de places Grup 1: de 12 a 13 h (16 persones)

Grup 2: de 14 a 15 h (16 persones)

Tutores English coaches: Carrie Lillie col·laboradora del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC

Preu Gratuït

Codi 47-12/13

Inscripció Formulari d'inscripció

Tipus d'activitat Speed Talking: exposar en anglès un tema en tres minuts per parelles.

59 seconds: donar la teva opinió en anglès sobre un tema d'actualitat en tres minuts.

Reader’s Club: llegir un text breu en anglès i comentar-lo en grup.

Small Talk: interpretar en anglès una situació de la vida universitària.

Calendari dimecres 9 d'octubre: Speed Talking

dimecres 16 d'octubre: 59 seconds

dimecres 23 d'octubre: Reader’s Club

dimecres 30 d'octubre: Small Talk

 
dimecres 6 de novembre: Speed Talking

dimecres 13 de novembre: 59 seconds

dimecres 20 de novembre: Reader’s Club

dimecres 27 de novembre: Small Talk

dimecres 4 de desembre: Speed Talking

dimecres 11 de desembre: 59 seconds

dimecres 18 de desembre: Reader’s Club

Funcionament 1. Per poder participar a les activitats del Time to Talk, cal, en primer lloc, emplenar el formulari
d’inscripció. Heu d'escollir l'opció 'Time to Talk: inscripció general'.

2. Una setmana abans de cada pràctica s’envia un correu electrònic en què s’explica el tipus
d’activitat que es durà a terme.

3. Les persones interessades a assistir-hi confirmen l'assistència omplint el formulari d'inscripció i,
posteriorment, reben un correu de confirmació.

darrera modificació: Setembre 2013
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ComparteixTalk 10 Intercanvis lingüístics

Si t'interessa... Practicar idiomes en un context distès. Practicar l'expressió i la comprensió orals. Conèixer gent
d'altres països i cultures, amb qui puguis intercanviar coneixements culturals i experiències personals.

Destinataris
PDI, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Preu Gratuït

Informació Web del Talk 10

Inscripció A partir de l'octubre
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Online practice: English pronunciation, grammar, vocabulary

Comparteix
Online practice: English pronunciation, grammar,
vocabulary

Si t'interessa... millorar, polir o perfeccionar  el teu anglès pots triar entre els  cursos que estan organitzats per
habilitats (pronunciació, gramàtica o vocabulari) i cadascú en tres nivells (Bàsic, Intermedi i Avançat).

Descripció Els cursos en línia de pràctiques d'anglès estan disponibles en tres nivells: bàsic (de l'A1 a l'A2 del
Marc europeu comú de referència), intermedi (del B1 al B1+) i avançat (del B2 al C1). Aquests
cursos contenen aproximadament 75 activitats interactives en el nivell bàsic i més de 100 exercicis
en els nivells intermedi i avançat. 

Destinataris PDI, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Dates i horari Inici del curs a partir de la data de pagament

Impartició Netlanguages per a la UPC

Oferta i preus Oferta especial per als membres de la UPC i UPC Alumni Premium

Curs Preu Accés Tutoria

Pronunciation practice (tots els nivells) + info
Grammar practice (tots els nivells) + info
Vocabulary practice (tots els nivells)

22,10 €
22,10 €
22,10 €

12 mesos No

Període d'inscripció Matrícula oberta 

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages

darrera modificació: Novembre 2012

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Si ets PDI

Si ets PAS

Si ets estudiant

Si ets doctorand

Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC

Online practice: English
pronunciation, grammar,
vocabulary
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » English for work: telephoning - meetings - writing - travelling. Online tutored learning

Comparteix

Curs Preu Accés Tutoria

Telephoning B1 66,30 € 2 mesos Sí +info

Telephoning B2 66,30 € 2 mesos Sí +info

Meetings B1 66,30 € 2 mesos Sí +info

Meetings B2 66,30 € 2 mesos Sí +info

Writing B1 66,30 € 2 mesos Sí +info

Writing B2 66,30 € 2 mesos Sí +info

Travelling B1 66,30 € 2 mesos Sí +info

Travelling B2 66,30 € 2 mesos Sí +info

English for work: telephoning - meetings - writing -
travelling. Online tutored learning

Si t'interessa... Fer un curs d’anglès que s’especialitza a aprendre i a practicar habilitats concretes necessàries per
al món laboral, us oferim 4 opcions per a l’estiu: telephoning, meetings, writing i travelling. Hi ha dos nivells per a
cada tipus de curs: B1 i B2.

Descripció Els cursos estan dissenyats i creats per Netlanguages, que ofereix cursos d’idiomes a universitats i
institucions d’arreu el món. Els cursos es fan en un entorn virtual però amb el suport d’un tutor de
Netlanguages. Cada curs té una durada de 25 hores.

Destinataris PDI, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Dates i horari Inici del curs a partir de la data de pagament

Impartició Netlanguages per a la UPC

Oferta i preus Oferta especial per als membres de la UPC i UPC Alumni Premium

Període d'inscripció Matrícula oberta 

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages

darrera modificació: Novembre 2012

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Si ets PDI

Si ets PAS

Si ets estudiant

Si ets doctorand

Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC

English for work:
telephoning - meetings -
writing - travelling. Online
tutored learning
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Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Sessió informativa sobre acreditació d'idiomes a la UPC

ComparteixSessió informativa sobre acreditació d'idiomes a la UPC

Si t'interessa... Conèixer el Programa d'idiomes de la UPC, l'oferta de cursos i exàmens amb certificats oficials i la
normativa acadèmica de la UPC respecte els idiomes: acreditació de la competència en una tercera llengua per al
grau, reconèixement d'ECTS, requisits lingüístics per a la mobilitat, formació d'idiomes, recursos per a
l'aprenentatge d'idiomes, etc. + informació sobre acreditació d'idiomes a la UPC

Destinataris Estudiantat de grau

Durada 2 hores

Organització Direcció dels centres de la UPC

Impartició Servei de Llengües i Terminologia

Material de
suport

Descarrega't el document DIN A per autoimprimir
Presentacions

Sessions programades

Centre Data Horari Lloc Impartició

EPSEB
Dimecres 18 de
setembre

12 h Sala d'actes de l'EPSEB
Ruth Murray i Jordi
Pujol, tècnics de l'SLT

darrera modificació: Setembre 2013
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Academic Communication
Resources
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Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Si ets PDI

Si ets PAS
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Si ets doctorand

Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC

Sessió informativa sobre
acreditació d'idiomes a la
UPC
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Examen d'anglès a la UPC

ComparteixExamen d'anglès a la UPC

Certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC)
Versión castellana
 

Descripció Aquest examen serveix per obtenir un certificat oficial que acredita els nivells B1, B2.1 i B2.2 del
MECR del Consell d'Europa

Validesa És un certificat conjunt de les universitats i la Generalitat de Catalunya

Segell d'acreditació ACLES, Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior 

Reconegut per la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

Serveix per acreditar la competència en una tercera llengua a tots els efectes

Continguts L’examen es divideix en 5 proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita, comprensió
oral i ús de la llengua. 

Més informació sobre l'estructura i els continguts de l'examen 

Organització Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
Universitats del sistema universitari català

Destinataris Estudiantat, PAS, PDI de la UPC
UPC Alumni
Persones externes a la UPC

Nivells que es poden
acreditar

B1, B2.1, B2.2
L'examen del CLUC és una prova multinivell. Segons el resultat de l'examen, s'obté un certificat de
nivell B1, de B2.1 o de nivell B2.2

Dates i horari Novembre-2013

Tots els examinands estan convocats el dia 29 de novembre de 2013 per a les proves d'expressió
escrita i de comprensió escrita.

Les proves  d'expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es faran entre el dia 22 de
novembre i 5 de desembre. Un cop acabat el termini d'inscripció a la prova, es convocarà
individualment als examinands un d'aquests dies per fer aquestes proves correlatives.

Febrer-2014 (a determinar)

Juny- 2014 (a determinar)

Lloc Edifici Vèrtex, soterrani 2, Campus Nord de la UPC

Inscripció Termini d'inscripció de l'examen de novembre: del 21 d'octubre al 31 d'octubre

Formulari d'inscripció 

Preu 75 € per a membres de la UPC, UPC Alumni (exalumnes amb carnet UPC Alumni) i per a membres
de la resta d'universitats de Catalunya

150 € per a persones externes a la UPC

Informació
sobre el pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100 3648
99 2200041684. Has d'especificar el teu nom i cognoms i escriure com a concepte 'examen CLUC'.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a l'adreça
cursos.slt@upc.edu fins al 31 d'octubre de 2013.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Informació Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
Edifici Vèrtex, 1r pis, pl. Eusebi Güell, 6
Barcelona 08034
Tel.: 93 401 74 97

Consultes sobre l'examen
Més informació 
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Resources
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Correcció i traducció
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Si ets doctorand

Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC
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Resultats El Servei de Llengües i Terminologia publicarà els resultats de l'examen com a màxim un mes
després de la data de l'examen. S'avisarà per correu electrònic als examinands.

darrera modificació: Novembre 2013

Comunicat de la Generalitat de Catalunya sobre el CLUC
Descarrega't el cartell del CLUC
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Prova d'anglès

ComparteixProva d'anglès

Organització Servei de Llengües i Terminologia de la UPC 

Destinataris Estudiants de màsters de la UPC que hagin de complir el requisit lingüístic d'un nivell d'anglès suficient i
equivalent al B1.2 o al B2.2 del MECRL.

Estudiants de retitulacions que hagin d'acreditar un nivell B1.2 per accedir a estudis de la UPC

Estudiants que s'han de presentar a convocatòries de mobilitat i de programes d'intercanvi

Durada Hora de presentació per a la prova: 9.45 h
Hora prevista de finalització de la prova: 13 h
3 hores aproximadament

Lloc Campus Nord de la UPC, Aulari A2
Aula: A2105

Preu 50 € 

Resultat Es lliurarà un document en què constarà el nivell del Programa d'idiomes de la UPC a que correspon:
 
Nivell 4 del Programa d'idiomes de la UPC: corresponent a un B1.2 del MECRL
 
Nivell 6 del Programa d'idiomes de la UPC: corresponent a un B2.2 del MECRL

Informació i
inscripció

Merit School
Campus Nord UPC, plaça de Telecos
Tel.: 93 413 79 20
A/e: campusnord@meritschool.com
Horari de secretaria: de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 h

Setembre- 2013

Activitat Dates Horari Lloc Termini d'inscripció

Prova d'anglès dijous 5 de setembre 2013 Inici prova: 9.45 h
Campus Nord
Aula:A2 105

Inscripció oberta
fins al dimarts 3 de setembre

Octubre- 2013

Activitat Dates Horari Lloc Termini d'inscripció

Prova d'anglès divendres 18 d'octubre 2013 Inici prova: 9.45 h
Campus Nord

Aula: a concretar
Inscripció oberta

fins al dilluns 14 d'octubre

darrera modificació: Setembre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » FCE: Cambridge First Certificate in English. Examination Practice

Comparteix

Curs Preu Accés Tutoria

First Certificate Examination Practice 43,35 € cada examen 2 mesos Sí +info

FCE: Cambridge First Certificate in English. Examination
Practice

Si t'interessa... Acreditar el teu nivell d’anglès amb un certificat reconegut del nivell B2 i que està acceptat per
universitats, empreses i institucions arreu el món, pots aprofitar l’estiu per preparar-te per al Cambridge First
Certificate in English.

Descripció Curs on-line, creat per Netlanguages amb suport d'un tutor perquè puguis practicar i preparar-te
des de casa i al teu ritme. Aquest curs et proporciona pràctiques de l'examen real i una idea
realista de la puntuació que pots obtenir. A cada estudiant se li assigna un tutor personal per a les
seccions d'expressió escrita i oral de l'examen.

Més informació sobre el FCE

Destinataris
PDI, PAS i estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Dates i horari Inici del curs a partir de la data de pagament

Impartició Netlanguages per a la UPC

Oferta i preus

Oferta especial per als membres de la UPC i UPC Alumni Premium

Període d'inscripció Matrícula oberta 

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages

darrera modificació: Novembre 2012
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » IELTS: International English Language Testing System Exam preparation and practice

Comparteix

Curs Preu Accés Tutoria

IELTS Preparation course 79,05 € 3 mesos Sí +info

IELTS Speaking test preparation 140,25 € 3 mesos Sí +info

IELTS Writing test preparation 96,05 € 3 mesos Sí +info

IELTS: International English Language Testing System
Exam preparation and practice

Si t'interessa... Preparar-te per fer l’examen IELTS. Mitjançant Netlanguages t'oferim 3 cursos que et permeten fer
una preparació global o un curs que et prepara específicament per a la prova oral o la prova escrita.

Descripció Els tres cursos són:

IELTS Preparation course

S'ofereix un curs que ajuda els estudiants a preparar-se per a les quatre proves que integren
l'examen: Reading, Listening, Writing i Speaking. Els candidats aprenen a entendre quins són els
requisits en les diferents proves i com desenvolupar estratègies per contestar les preguntes de la
millor manera possible. El curs inclou també l'accés a un test pràctic.

IELTS Speaking test preparation

Aquest curs està dissenyat per ajudar els candidats a preparar-se per a la part oral del Mòdul
Acadèmic IELTS.

IELTS Writing test preparation

Aquest curs està dissenyat per ajudar els candidats a preparar-se per a la part escrita del Mòdul
Acadèmic IELTS.

Per què IELTS?
Aquest examen és reconegut per universitats a Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda i el Canadà
com a certificat de suficiència per poder cursar estudis de tercer cicle. S’acredita amb un nivell B2-
C1. És reconegut per més de 6.000 organitzacions d'arreu del món.

Més informació

Destinataris
PDI, PAS i estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Dates i horari Inici del curs a partir de la data de pagament

Impartició Netlanguages per a la UPC

Oferta i preus

Oferta especial per als membres de la UPC i UPC Alumni Premium

Període d'inscripció Matrícula oberta 

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages

darrera modificació: Novembre 2012

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Si ets PDI

Si ets PAS

Si ets estudiant

Si ets doctorand

Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC

IELTS: International English
Language Testing System
Exam preparation and
practice

 RSS  Sobre aquest web  AccessibilitatServei de Llengües i Terminologia.
© UPC . Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech

    

Español  English

https://www.upc.edu/slt/
https://www.upc.edu/slt/sitemap
https://www.upc.edu/slt/contact
https://cas.upc.edu/login?service=https://www.upc.edu/slt/logged_in?came_from=https://www.upc.edu/slt/cursos/ielts&idApp=genweb
https://www.upc.edu/slt/
https://www.upc.edu/slt/
https://www.upc.edu/slt
http://www.addthis.com/bookmark.php
https://www.upc.edu/slt/cursos/ielts-preparation-course
https://www.upc.edu/slt/cursos/ielts-speaking-test-preparation
https://www.upc.edu/slt/cursos/ielts-writing-test-preparation
http://www.ielts.org/
http://sltupc.netlanguages.com/sltupc/login.php
https://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia
https://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia
https://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc
https://www.upc.edu/slt/acollida
https://www.upc.edu/slt/apren-catala
https://www.upc.edu/slt/apren-espanyol
https://www.upc.edu/slt/apren-angles
https://www.upc.edu/slt/acredita
https://www.upc.edu/slt/competencia-comunicacio-eficac
https://www.upc.edu/slt/academic-communication
https://www.upc.edu/slt/academic-communication
https://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio
https://www.upc.edu/slt/terminologia-upc
https://www.upc.edu/slt/traduccions
https://www.upc.edu/slt/cursos/pdi
https://www.upc.edu/slt/cursos/pas
https://www.upc.edu/slt/cursos/estudiantat
https://www.upc.edu/slt/cursos/doctorands
https://www.upc.edu/slt/cursos/upcalumnipremium
https://www.upc.edu/slt/cursos/persones-externes-upc
https://www.upc.edu/slt/rss-ca
https://www.upc.edu/slt/sobre-aquest-web
https://www.upc.edu/slt/accessibilitat
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/recursos-de-redaccio-upc#ancora-cercador
http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/recursos-de-redaccio-upc#ancora-cercador
http://agenda.intercat.cat/upc/
http://agenda.intercat.cat/upc/
http://blogredacta.slt.upc.edu/writers-toolbox/
http://blogredacta.slt.upc.edu/writers-toolbox/
https://twitter.com/SLT_UPC
https://twitter.com/SLT_UPC
http://www.upc.edu/
http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt
https://www.upc.edu/slt/cursos/ielts?set_language=en


Taller Just Arrived — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://www.upc.edu/slt/acollida/just-arrived[22/11/2013 11:19:11]

  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Acollida lingüística i cultural » Taller Just Arrived

ComparteixTaller Just Arrived

Si t'interessa... Tenir un primer contacte amb la llengua i cultura catalanes. Familiaritzar-te amb l'entorn on
estudiaràs. Aprendre paraules i expressions senzilles. Ser capaç d'interactuar en situacions comunicatives bàsiques:
saludar, presentar-te i demanar informació.

Destinataris
Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant de la UPC

Durada i modalitat
15 h en total (10 h presencials + 5 h d’aprenentatge virtual)

1 setmana

Informació

Aquest taller és una activitat del Programa d'acollida lingüística i cultural Hola!

Està pensat per continuar amb el curs de Català 1 i és recomanable cursar-lo prèviament
(no s'aplica a persones externes a la UPC).

Consulta'ns

Programa

Català fàcil: intercomprensió lingüística i estructures bàsiques per comunicar-se

Catalunya bàsica: història, cultura, gastronomia, art...

80 Pistes: consells sobre els hàbits i el funcionament de la societat catalana

Catalonia at a click: recorregut virtual per Catalunya a través d'enllaços seleccionats

Certificació Certificat d'assistència: 80 % d’assistència + test final

Preu UPC: 10 € (PDI gratuït)

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació
sobre el pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa"
2100 3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del
curs al qual et vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a míàxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la
inscripció.

Curs 2013-2014: grups de setembre a desembre de 2013 

Grups programats dins de l'Orientation Week de la UPC (febrer 2013): + info Just Arrived - Orientation Week

Grups programats fora de l'Orientation Week de la UPC:

Codi: 05-13/14

Activitat Dates Horari Lloc Professor

Just Arrived
16, 17, 18, 19, 20

setembre 2013
de dilluns a divendres,

12 - 14 h

VS219
20/09: VS218

Edifici Vèrtex, BCN
Mònica Batet

Codi: 06-13/14
Per a Erasmus Mundus (IT4BI, FIB)

Activitat Dates Horari Lloc Professor

Just Arrived
16, 17, 18, 19, 20

setembre 2013
de dilluns a divendres,

16 - 18 h
VS219

Edifici Vèrtex, BCN
Maria
Pardo

Codi: 07-13/14
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Correcció i traducció

Curs 2013-2014

Recursos per acollir

Les llengües a la UPC

Taller Just Arrived

Español  English
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Activitat Dates Horari Lloc Professor

Just Arrived
14, 15, 16, 17, 18

octubre 2013
de dilluns a divendres,

12 - 14 h
VS219

Edifici Vèrtex, BCN

Oriol
Lladó

Codi: 08-13/14
Taller intensiu. Campus Terrassa

Activitat Dates Horari Lloc Professor

Just Arrived
14, 15, 16, 18
octubre 2013

de dilluns a divendres,
17.30 - 20 h

Campus de Terrassa
Maria
Pardo

Codi: 09-13/14
ETSAV (Sant Cugat) POSTPOSAT

Activitat Dates Horari Lloc Professor

Just Arrived
NOVES DATES:
7, 8, 9, 10, 11 

octubre

de dilluns a divendres,
16 - 18 h

Campus de 
Sant Cugat

Maria 
Pardo

Codi: 10-13/14
Campus de Castelldefels

Activitat Dates Horari Lloc Professor

Just Arrived
9, 10, 11, 12, 13
setembre 2013

de dilluns a divendres,
12 - 14 h

Campus de
Castelldefels

Roger 
Ribó

darrera modificació: Octubre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Acollida lingüística i cultural » Taller Just Arrived - Orientation Week

ComparteixTaller Just Arrived - Orientation Week

Si t'interessa... Tenir un primer contacte amb la llengua i cultura catalanes. Familiaritzar-te amb l'entorn on
estudiaràs. Aprendre paraules i expressions senzilles. Ser capaç d'interactuar en situacions comunicatives bàsiques:
saludar, presentar-te i demanar informació.

Destinataris Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant de la UPC

Durada i modalitat 15 h en total (10 h presencials + 5 h d’aprenentatge virtual)

1 setmana

Informació Aquest taller és una activitat del Programa d'acollida lingüística i cultural Hola! Forma part
de l'Orientation Week per a estudiantat internacional d'intercanvi, que organitza el Servei
de Relacions Internacionals de la UPC.

Està pensat per continuar amb el curs de Català 1 i és un requisit previ per inscriure-s'hi
(no s'aplica a persones externes a la UPC).

Consulta'ns

Programa

Català fàcil: intercomprensió lingüística i estructures bàsiques per comunicar-se

Catalunya bàsica: història, cultura, gastronomia, art...

80 pistes: consells sobre els hàbits i el funcionament de la societat catalana

Catalonia at a click: recorregut virtual per Catalunya a través d'enllaços seleccionats

Certificació Certificat d'assistència: 80 % d’assistència

Preu Gratuït

Inscripció
A través del Servei de Relacions Internacionals de la UPC, a
oficina.mobilitat.internacional@upc.edu

Grups setembre 2013

Codi: 01-13/14
Grup 1 (A-E_Anglès)

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Just Arrived
Taller impartit en anglès

2, 3, 5, 6
setembre 2013
(dimecres, no)

dilluns: 12-14.30 h
altres dies: 11.30-14 h

A3 102
Campus Nord,

BCN
Roger Ribó

Codi: 02-13/14
Grup 2 (F-G_Anglès)

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Just Arrived
Taller impartit en anglès

2, 3, 5, 6 
setembre 2013
(dimecres, no)

dilluns: 12-14.30 h
altres dies: 11.30-14 h

A3 202
Campus Nord,

BCN
Jordi Vilaró

Codi: 03-13/14
Grup 3 (K-O_Castellà)

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Just Arrived
Taller impartit en castellà

2, 3, 5, 6 
setembre 2013
(dimecres, no)

dilluns: 12-14.30 h
altres dies: 11.30-14 h

A3 203
Campus Nord,

BCN
Oriol Lladó

Codi: 04-13/14

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Curs 2013-2014

Recursos per acollir

Les llengües a la UPC

Taller Just Arrived -
Orientation Week

Español  English
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Grup 4 (P-T_Castellà)

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Just Arrived
Taller impartit en castellà

2, 3, 5, 6
setembre 2013
(dimecres, no)

dilluns: 12-14.30 h
altres dies: 11.30-14 h

A3 205
Campus Nord,

BCN
Jordi Ràfols

Més tallers

darrera modificació: Agost 2013

 RSS  Sobre aquest web  AccessibilitatServei de Llengües i Terminologia.
© UPC . Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech

    

http://www.upc.edu/slt/acollida/just-arrived
http://www.upc.edu/slt/rss-ca
http://www.upc.edu/slt/sobre-aquest-web
http://www.upc.edu/slt/accessibilitat
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/recursos-de-redaccio-upc#ancora-cercador
http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/recursos-de-redaccio-upc#ancora-cercador
http://agenda.intercat.cat/upc/
http://agenda.intercat.cat/upc/
http://blogredacta.slt.upc.edu/writers-toolbox/
http://blogredacta.slt.upc.edu/writers-toolbox/
https://twitter.com/SLT_UPC
https://twitter.com/SLT_UPC
http://www.upc.edu/


Català 1 — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/catala1[22/11/2013 11:19:44]

  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Català 1

ComparteixCatalà 1

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua i cultura: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions
bàsiques, situacions quotidianes usuals, principals coneixements de cultura catalana... Preparar-te per poder seguir
les classes en català. Interactuar d'una manera senzilla.  [+info]

Destinataris

Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant de la UPC
UPC Alumni Premium
Persones externes a la UPC

Durada i modalitat

50 hores en total

9 setmanes

9 h presencials amb tutor

41 h d’aprenentatge virtual guiat per un tutor

Recomanació
Cursar prèviament el taller Just Arrived. Aquest taller és una activitat que forma part del Programa
d'acollida lingüística i cultural Hola!

Dates i horari Consulteu horaris i grups més avall

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Certificació
1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència i lliurament d'activitats
2. Certificat d’aprofitament: 80 % d’assistència i lliurament d'activitats, + superació del test final

Equivalència 
de nivell

Equivalent al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
UPC Alumni Premium: 90 €

Inscripció
Informació sobre la matrícula

Formulari d'inscripció

Informació
sobre el pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Informació Consultes

Curs 2013-14: setembre - desembre 2013

 

Codi: 12-13/14  Inici: 16 de setembre - Final: 17 d'octubre de 2013
INTENSIU DE SETEMBRE

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

16, 19, 26, 
30 setembre
3, 7, 10, 14, 
17 octubre

(ATENCIÓ: 23/09 festa)

dilluns i dijous
15 h - 16 h

1r dia: VS 211
altres: VS218

Edifici Vèrtex, BCN

Anna
Bellosta

Codi: 13-13/14  Inici: 16 de setembre - Final: 18 de novembre de 2013

Activitat Dates Horari
Lloc

Professorat

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Oferta de cursos

Formació i acreditació PDI

Cursos a la xarxa

Practica català

Exàmens i certificats

Programa d'acollida

Español  English
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d'impartició

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

16, 30 setembre
7, 14, 21, 28 octubre
4, 11, 18 novembre

(ATENCIÓ: 23/09 festa)

dilluns
13 - 14 h

1r dia: VS 210
altres: VS218

Edifici Vèrtex, BCN

Montserrat
Pañell

Codi: 14-13/14 Inici: 2 d'octubre - Final: 27 de novembre de 2013

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

2, 9, 16, 23, 30 octubre
6, 13, 20, 27 novembre

dimecres
14:30 - 15:30 h

1r dia: VS 210 
altres: VS206A

Edifici Vèrtex, BCN

Mònica 
Batet

Codi: 15-13/14 Inici: 15 d'octubre - Final: 10 de desembre de 2013

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

15, 22, 29 octubre
5, 12, 19, 26 novembre

3, 10 desembre

dimarts
13 - 14 h

Aula a concretar
Edifici Vèrtex, BCN

Maria
Pardo

Codi: 16-13/14 Inici: 28 d'octubre - Final: 16 de desembre de 2013

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

28 octubre
4, 11, 18, 25 novembre

2, 9, 16 desembre
(atenció: 8 setmanes)

dilluns
14 - 15 h

1r dia: VS 211 
altres: VS218

Edifici Vèrtex, BCN

Montserrat
Pañell

Codi: 17-13/14 Inici: 21 octubre - Final: 16 desembre de 2013
CAMPUS DE TERRASSA

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

21, 28 octubre
4, 11, 18, 25 novembre

2, 9, 16 desembre

dilluns
19 - 20 h

1r dia: aula informàtica 0.18
Edifici TR2
altres dies: aula 1.06
Edifici TR1,
Campus de Terrassa

Maria 
Pardo

Codi: 18-13/14 Inici: 14 d'octubre - Final: 9 de desembre de 2013
CAMPUS DE L'ETSAV (ST. CUGAT)

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

14, 21, 28 octubre
4, 11, 18, 25 novembre

2, 9 desembre

dilluns
17 h - 18 h

Aula a concretar, 
Campus ETSAV

Maria
Pardo

Codi: 19-13/14 Inici: 9 d'octubre - Final: 4 de desembre de 2013  DATES NOVES!
CAMPUS DE CASTELLDEFELS

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)

+ formació virtual

9, 16, 23, 30 octubre
6, 13, 20, 27 novembre

4 desembre

dimecres 
12 h - 13 h

Aula a concretar, 
Campus Castelldefels

Montserrat
Pañell

darrera modificació: Octubre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Català 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

ComparteixCatalà 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions
bàsiques... Preparar-te per poder seguir les classes en català i comprendre la comunicació bàsica de l'entorn. Ser
capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars. Interactuar d'una manera senzilla en català. [+
info]

Destinataris

Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant a la UPC
UPC Alumni Premium 
Persones externes UPC

Durada i modalitat

50 h (80% autoaprenentatge and 20% tutories)

9 setmanes

9 hores presencials amb tutor

41 hores d'aprenentatge virtual guiat amb un tutor

Dates i  horari Consulteu horaris i grups més avall

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
UPC Alumni Premium: 90 €

Inscripció
Informació sobre la matrícula

Formulari d'inscripció

Informació
sobre el pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Requisits
Tenir el nivell Català 1, o equivalent
Pots sol·licitar una prova de nivell a cursos.slt@upc.edu

Certificació
1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència i lliurament d'activitats
2. Certificat d’aprofitament: 80 % d’assistència i lliurament d'activitats, + superació del test final

Equivalència
de nivell

Equivalent al nivell A2.1 del Marc Europeu Comú de Referència

Informació Consultes

Curs 2013-14: setembre -desembre 2013

Codi: 21-13/14  Inici: 24 d'octubre    Final: 19 de desembre de 2013

Activitat Dates
Horari de la sessió

presencial
Lloc d'impartició Professorat

Català 2 24, 31 octubre
7, 14, 21, 28 novembre

5, 12, 19 desembre
dijous, 14 a 15 h

1r dia: VS 211
altres: VS218

Edifici Vèrtex, BCN

Anna 
Bellosta

darrera modificació: Octubre 2013

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Oferta de cursos

Formació i acreditació PDI

Cursos a la xarxa

Practica català

Exàmens i certificats

Programa d'acollida

Español  English
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Català 3. Consolidació i ampliació del nivell bàsic

ComparteixCatalà 3. Consolidació i ampliació del nivell bàsic

Si t'interessa... entendre globalment i en detall textos orals i converses en varietat estàndard, comprendre textos
sobre temes d’interès general, mantenir converses sobre temes d’interès general i poder elaborar textos breus sobre
l’entorn quotidià i l’entorn d’aprenentatge. Consolidar el nivell bàsic i obtenir un certificat oficial de llengua
catalana de Nivell Bàsic [+ info]

Destinataris

Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant de la UPC
UPC Alumni Premium
Persones externes a la UPC

Durada i modalitat

50 h (80% autoaprenentatge and 20% tutories) 

9 setmanes
9 hores presencials amb tutor
41 hores d'aprenentatge virtual guiat amb un tutor

Dates i horari Consulteu horaris i grups més avall

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
UPC Alumni Premium: 90 €

Inscripció
Informació sobre la matrícula

Formulari d'inscripció

Informació
sobre el pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Requisits
Tenir el nivell Català 2, o equivalent
Sol·licitud de proves de nivell

Certificació

1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència i lliurament d'activitats
2. Certificat d’aprofitament: 80 % d’assistència i lliurament d'activitats, + superació del test finall

Certificat oficial de nivell bàsic de llengua catalana, en cas de passar la prova oficial de la CIFOLC
(voluntària).

Equivalència
de nivell

Equivalent al nivell A2.2 (A2) del Marc Europeu Comú de Referència

Informació Consultes

Curs 2013 -14_ setembre - desembre 2013

Codi: 22-13/14  Inici: 23 d'octubre   Final: 18 de desembre de 2013

Activitat Dates
Horari de la sessió

presencial
Lloc d'impartició Professorat

Català 3
23, 30 octubre

6, 13, 20, 27 novembre
4, 11, 18 desembre

dimecres, 13.30-14.30 h
Aula a concretar

Edifici Vèrtex, BCN
Mònica
Batet

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Acollida lingüística i cultural

Aprèn català

Aprèn espanyol

Aprèn anglès i altres idiomes

Acredita el teu nivell d'idiomes

Forma't en comunicació eficaç

Academic Communication
Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Oferta de cursos

Formació i acreditació PDI

Cursos a la xarxa

Practica català

Exàmens i certificats

Programa d'acollida

Español  English
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Curs EILC de català, Erasmus Intensive Language Course

ComparteixCurs EILC de català, Erasmus Intensive Language Course

Si t'interessa... Adquirir coneixements de llengua i cultura catalanes per mitjà del curs intensiu del Programa
europeu d’aprenentatge permanent destinat a l'estudiantat Erasmus. Aquesta preparació lingüística intensiva s'obté
abans de començar el període d'estudis i facilita una integració social, cultural i acadèmica al país.

Destinataris Estudiantat del programa Erasmus

Durada i modalitat 100 h, amb classes presencials i activitats fora de l'aula

Crèdits 4 ECTS

Dates i horari

Del 27 d'agost al 10 de setembre de 2013

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Algunes activitats fora de l'aula es faran en
dissabte.

Aula

Sala Àgora
Campus Diagonal Nord. Edifici B3 
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Professorat Col·laboradors del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC

Equivalència de nivell Nivell A.1 del Marc europeu comú de referència (MECR)

Preu Gratuït

Inscripció

Les persones que hi participin han d’haver fet la sol·licitud de beca per a aquest curs específic a
la seva universitat d'origen o a través de la Xarxa Vives  d'Universitats.

El Servei de Llengües i Terminologia no rep sol·licituds. 

+ info.: Organisme Autònom Programes Educatius Europeus

Programa

Informació sobre el curs

darrera modificació: Juny 2013
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Resources

Recursos de redacció UPC

Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Si ets PDI
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Si ets UPC Alumni Premium

Si ets de fora de la UPC

Curs EILC de català, Erasmus
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Elemental 1. Millora de les habilitats orals i escrites

ComparteixElemental 1. Millora de les habilitats orals i escrites

Si t'interessa... Avançar en el coneixement del català ampliant les habilitats orals i escrites. Redactar textos no
gaire complexos. Llegir textos sobre temes de la teva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. Fer
exposicions orals senzilles. [+ info]

Destinataris

Estudiantat internacional
Doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC
UPC Alumni Premium
Persones externes a la UPC

Durada i modalitat 50 hores; virtual, amb una sessió presencial d'1 hora cada 15 dies

Inici - Final 15 d'octubre - 10 de desembre de 2013

Sessions presencials

de 13 a 14 h 

15 d'octubre (presentació) / 29 d'octubre / 12 de novembre / 26 de novembre / 10 de desembre
(test)

Aula A concretar (Campus Nord, BCN)

Tutor Jordi Vilaró (jordi.vilaro.berdusan@upc.edu)

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Preu
UPC: 40 € (excepte PDI)

UPC Alumni Premium: 90 €

Matrícula Informació sobre la matrícula

Requisits
Bàsic 3 o equivalent
Sol·licitud de proves de nivell

Certificació
Per obtenir un certificat cal superar les activitats del curs, assistir a les sessions presencials de
suport i superar un test final de curs.

Inscripció Formulari d'inscripció

Codi 23-13/14

Informació sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.
2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.
3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
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http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/elemental2[22/11/2013 11:21:07]

  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Elemental 2. Ampliació de les habilitats orals i escrites

ComparteixElemental 2. Ampliació de les habilitats orals i escrites

Si t'interessa... Avançar en el coneixement del català ampliant les habilitats orals i escrites. Redactar textos no
gaire complexos. Llegir textos sobre temes de la teva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. Fer
exposicions orals senzilles. [+ info]

Destinataris

Estudiantat UPC
Doctorands, Professorat i PAS visitant de la UPC
UPC Alumni Premium
Persones externes a la UPC

Durada i modalitat 50 hores; virtual, amb una sessió presencial d'1 hora cada 15 dies

Inici-final 15 d'octubre - 10 de desembre de 2013

Sessions presencials

de 14 a 15 h

15 d'octubre (presentació) / 29 d'octubre / 12 de novembre / 26 de novembre / 10 de desembre
(test)

Lloc Aula S 216, edifici Omega (Campus Nord, Barcelona)

Tutor Jordi Vilaró (jordi.vilaro.berdusan@upc.edu)

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)

UPC Alumni Premium: 90 €

Matrícula Informació sobre la matrícula

Requisits
Tenir el nivell elemental 1 o equivalent
Sol·licitud de proves de nivell

Certificació
Per obtenir un certificat cal superar les activitats del curs, assistir a les sessions presencials de
suport i superar un test final de curs.

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència: B1.1

Inscripció Formulari d'inscripció

Codi 24-13/14

Informació sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.
2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.
3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

darrera modificació: Setembre 2013
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Intermedi 1. Introducció a la normativa i l'expressió escrita — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Intermedi 1. Introducció a la normativa i l'expressió escrita

ComparteixIntermedi 1. Introducció a la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació
prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi. [+ info]

Destinataris Membres de la UPC i externs UPC

Modalitat
Curs semipresencial: virtual (70%) + presencial (30%)
50 h

Inici - Final 15 d'octubre de 2013 - 21 de gener de 2014

Examen 4 de febrer de 2014 (examen intern, no oficial)

Sessions
presencials

de 15 a 16:30 h

Lloc
Cursos virtuals accessibles des de tots els campus. Les sessions presencials tindran lloc al Campus Nord, a
l'aula S216 (soterrani 2) de l'edifici Omega, tot i que també es poden organitzar en altres campus sota
demanda.

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
No UPC: 150 €
UPC Alumni Premium: 90 €

Matrícula A partir de gener de 2013

Requisits
Tenir el nivell Elemental 3 o equivalent. 
Sol·licitud de proves de nivell

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Certificació El certificat equival a la superació de la prova final. Certificat intern de la UPC, no oficial.

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència: B2.1

Codi 25-13/14

Informació
sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100 3648 99
2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a l'adreça
cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Setembre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Comparteix
Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió
escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació
prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi. [+ info]

Destinataris Membres de la UPC i externs UPC

Modalitat
Curs semipresencial: virtual (70%) + presencial (30%)
50 h

Inici - Final 15 d'octubre de 2013 - 21 de gener de 2014

Examen oficial 8 de febrer de 2014 (examen oficial)

Sessions
presencials

de 15 a 16:30 h

Lloc
Cursos virtuals accessibles des de tots els campus. Les sessions presencials tindran lloc al Campus Nord,
a l'aula S216 de l'edifici Omega, tot i que també es poden organitzar en altres campus sota demanda.

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
No UPC: 150 €
UPC Alumni Premium: 90 €

Matrícula a partir de gener de 2013

Requisits
Tenir el nivell Intermedi 1. 
Sol·licitud de proves de nivell

Certificació
El certificat d'aquest nivell correspon al certificat oficial que s'obté en superar l'examen oficial de Nivell
intermedi de llengua catalana

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 2 ECTS
per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència: B2.2 (B2)

Codi 26-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació
sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100 3648 99
2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a l'adreça
cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

darrera modificació: Octubre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral

Comparteix
Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió
escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te
oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el
certificat de nivell de suficiència. [+ info]

Destinataris Membres de la UPC i externs UPC

Modalitat
Curs semipresencial: virtual (70%) + presencial (30%)
50 h

Inici - Final 17 d'octubre de 2013 - 23 de gener de 2014

Examen 4 de febrer de 2014 (examen intern, no oficial)

Sessions
presencials

dijous, de 14 a 15:30 h

Lloc
Cursos virtuals accessibles des de tots els campus. Les sessions presencials tindran lloc al Campus Nord,
a l'aula S216 de l'edifici Omega, tot i que també es poden organitzar en altres campus sota demanda.

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
No UPC: 150 €
UPC Alumni Premium: 90 €

Matrícula a partir de gener de 2013

Requisits
Tenir el nivell Intermedi 2. 
Sol·licitud de proves de nivell

Certificació El certificat equival a la superació de la prova final. Certificat intern de la UPC, no oficial.

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència: C1.1

Codi 27-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació
sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100 3648 99
2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a l'adreça
cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

darrera modificació: Setembre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Comparteix
Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió
escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te
oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el
certificat de nivell de suficiència. [+ info]

Destinataris Membres de la UPC i externs UPC

Modalitat
Curs semipresencial: virtual (70%) + presencial (30%)
50 h

Inici - Final 17 d'octubre de 2013 - 23 de gener de 2014

Examen oficial 8 de febrer de 2014 (examen oficial)

Sessions
presencials

dijous, de 14 a 15:30 h

Lloc
Cursos virtuals accessibles des de tots els campus. Les sessions presencials tindran lloc al Campus Nord, a
l'aula S216 de l'edifici Omega, tot i que també es poden organitzar en altres campus sota demanda.

Preu
UPC: 40 € (PDI gratuït)
No UPC: 150 €
UPC Alumni Premium: 90 €

Matrícula a partir del gener de 2013

Requisits
Tenir el nivell de Suficiència 1. 
Sol·licitud de proves de nivell

Certificació
El certificat d'aquest nivell correspon al certificat oficial que s'obté en superar l'examen oficial de Nivell de
suficiència de llengua catalana

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 
2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència: C1.2 (C1)

Codi 28-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació
sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100 3648 99
2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a l'adreça
cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

darrera modificació: Octubre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Aprèn català » Oferta de cursos » fitxes cursos » Curs de preparació per al certificat oficial de català, nivell Superior (D)

Comparteix
Curs de preparació per al certificat oficial de català, nivell
Superior (D)

Si t'interessa... Assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana que et permeti expressar-te oralment i
per escrit amb correcció, varietat i precisió. Aquest curs és imprescindible per presentar-te als exàmens
interuniversitaris organitzats a la UPC i obtenir el certificat oficial de nivell superior de llengua catalana homologat
amb el de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5511 i DOGC 5610).

Destinataris
PDI, PAS, estudiantat , doctorands i Alumni Premium de la UPC 
Obert a persones externes

Durada i modalitat

Curs semipresencial, 75 hores totals
30 hores presencials

45 hores de treball autònom amb tutoria

Dates i horari
Inici: 30 d'octubre - Fi: 29 de gener
Sessions presencials: dimecres, de 16 a 18.30 h

Data de 
l'examen oficial

8 de febrer de 2014

Requisits Tenir el nivell de Suficiència

Crèdits 3 ECTS, un cop obtingut el certificat oficial

Equivalència Nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència

Lloc d'impartició Aula VS218, Edifici Vèrtex (Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona)

Professorat Anna Blanch, col·laboradora de l'SLT

Preu

PDI, PAS, Doctorands i estudiantat UPC: 350 €
UPC Alumni Premium: 390 € 
Persones externes: 430 € 

El material del curs i la inscripció a l’examen oficial s’han d’abonar a banda.

Codi 29-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació sobre el
pagament

El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual
et vols inscriure.

En el moment de la inscripció cal abonar el 50% de l'import del curs o bé l'import complet.

S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés i el certificat acreditatiu del nivell de suficiència per fax
al 93 401 69 03 o per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu

Si no s’envia el comprovant de pagament o el certificat acreditatiu, l’SLT es reserva el dret
d'anul·lar la inscripció.

Si no s’arriba al nombre mínim d’inscripcions, el curs pot ser anul·lat i se’n retornarà l’import.
En cas d’abandonament o de baixa no es farà cap devolució.

Programa

1. La llengua catalana dins el mapa lingüístic. Casos difícils: vocalisme i consonantisme.
Repàs de l’accentuació i la dièresi.

2. Neologismes. Derivats i pseudoderivats.

3. Tipus de text i propietats textuals.

4. L’oració simple. Pronoms febles.

5. La puntuació.

6. El verb. Tipus de verbs. Conjugació verbal.

7. L’oració composta. Tipus d’oracions compostes: juxtaposades, coordinades, subordinades
(substantives, adjectives i adverbials).

8. Oracions subordinades de relatiu: substantives i adjectives.

9. Oracions subordinades adverbials. Connectors: preposicions i conjuncions.

10. Precisió lèxica. Sinonímia. Antonímia
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Com pots elaborar un currículum eficaç

ComparteixCom pots elaborar un currículum eficaç

Si t'interessa... Analitzar els aspectes determinants i identificatius de la trajectòria professional. Analitzar la imatge
que es vehicula tant per mitjà de la informació com per la manera com es presenta. Analitzar la pertinença de les
dades que es volen incorporar al currículum. Conèixer les diferents maneres de trametre un currículum.

Destinataris
Estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat
25 h virtuals
Presencial (només): contacte inicial i sessió final de tancament a concretar amb el tutor (també
possibilitat de contactar-hi en línia)

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció (amb el certificat d'aprofitament)
1 ECTS (amb el certificat d'aprofitament)

Tutor
Juli Boned, tècnic del Servei de Carreres professionals d'UPC Alumni. Activitat coorganitzada per
l'SLT i UPC Alumni

Preu
UPC: 101,50 €
UPC Alumni Premium: 101,50 €

Inscripció Formulari d'inscripció

Altres cursos amb
crèdits ECTS o lliure

elecció

Com pots argumentar amb eficàcia
Com pots tenir èxit en una entrevista de feina
Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit?
Redacció tècnica (segon quadrimestre)

Informació sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Codi: 31-13/14 Inici: 13 de novembre de 2013 - Final: 18 de desembre de 2013

Activitat Dates Horari Professorat

Elaborar un currículum del 13 de novembre al 18 de desembre

Flexible (curs virtual)
+

Contacte inicial i sessió final
a concretar amb el tutor

Juli Boned
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Com pots tenir èxit en una entrevista de feina

ComparteixCom pots tenir èxit en una entrevista de feina

Si t'interessa... Tenir elements de referència per a l'èxit en les entrevistes de feina. Valorar críticament la
participació pròpia i detectar-hi punts de millora. Conèixer les característiques específiques i els diferents tipus
d'entrevistes de feina. Demostrar que se sap manejar correctament la informació i comunicar-la eficaçment.
Identificar comportaments verbals i no verbals eficaços.

Destinataris
Estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat
25 h virtuals 
Presencial (només): contacte inicial i sessió final de tancament a concretar amb el tutor (també
possibilitat de contactar-hi en línia)

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció (amb el certificat d'aprofitament)
1 ECTS (amb el certificat d'aprofitament)

Entrevista El tutor es posarà en contacte amb cada participant a l'inici del curs

Tutor
Juli Boned, tècnic del Servei de Carreres professionals d'UPC Alumni. Activitat coorganitzada per
l'SLT i UPC Alumni

Preu
Preu UPC: 101,50 €
Preu UPC Alumni Premium: 101,50 €

Inscripció Formulari d'inscripció

Altres cursos amb
crèdits ECTS o lliure

elecció

Com pots argumentar amb eficàcia
Com pots elaborar un currículum eficaç
Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit? 
Redacció tècnica (segon quadrimestre)

Informació sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Codi: 32-13/14 Inici: 13 de novembre de 2013 - Final: 18 de desembre de 2013

Activitat Dates Horari Professorat

Com tenir èxit en l'entrevista
del 13 de novembre
al 18 de desembre

Flexible (curs virtual)
+

Contacte inicial i sessió final
a concretar amb el tutor

Juli Boned
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Com pots argumentar amb eficàcia (estudiantat)

ComparteixCom pots argumentar amb eficàcia (estudiantat)

Si t'interessa... Construir arguments consistents i amb un grau de qualitat adequat a la situació comunicativa.
Conèixer els elements bàsics d'una argumentació. Conèixer els tipus d'arguments més habituals (per exemples, per
analogia, d'autoritat, etc.). Saber què és una fal·làcia en l'argumentació i com es pot evitar.

Destinataris
Estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat
25 h virtuals. Hi ha una única sessió presencial per explicar el funcionament i els materials del
curs.

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció (amb el certificat d'aprofitament)
1 ECTS (amb el certificat d'aprofitament)

Dates de 4 de desembre al 15 de gener de 2014

Sessió presencial inicial 13 - 14 h

Lloc Edifici Vèrtex, aula a determinar

Tutoria Montserrat Marigó

Preu
UPC: 101,50 €
UPC Alumni Premium: 101,50 €

Inscripció Formulari d'inscripció

Altres cursos amb
crèdits ECTS o lliure

elecció

Com pots elaborar un currículum eficaç
Com pots tenir èxit en una entrevista de feina
Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit?
Redacció tècnica (segon quadrimestre)

Informació sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Codi: 33-13/14 Inici: 4 de desembre de 2013 - Final: 15 de gener de 2014

Activitat Dates Sessió presencial Professorat

Argumentar amb eficàcia
del 4 de desembre

al 15 de gener
Dimecres 4 de desembre,

de 13 a 14 h
Montserrat 

Marigó
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit?

Comparteix
Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un
treball de recerca amb èxit?

Si t'interessa... Fixar els objectius que vols aconseguir en la teva presentació. Identificar quins indicadors del
públic t'ajuden a saber si ho estàs fent bé. Conèixer una rúbrica d'avaluació de presentacions orals. Practicar i tenir
feedback directe per millorar. Observar altres companys i analitzar les seves presentacions. Dur a terme exposicions
orals ben estructurades, utilitzant el suport adient i amb un llenguatge adequat a l'audiència. Amb crèdits ECTS
reconeguts a la UPC.

Destinataris Estudiantat de la UPC
Doctorands, PDI

Durada i modalitat Semipresencial: 25 hores, 14 h presencials

Crèdits 2,5 crèdits de lliure elecció 
1 ECTS

Dates 5, 7, 12, 14, 19 i 26 de novembre

Hora De 13 a 15 h

Lloc Edifici Vèrtex, Campus Nord (aula a confirmar)

Tutors Marcel Genestar, especialista en desenvolupament de capacitats i desenvolupament professional i
directiu, col·laborador de l'SLT

Preu 57 €

Codi 34-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció 

Altres cursos amb
crèdits ECTS o lliure

elecció

Com pots argumentar amb eficàcia
Com pots elaborar un currículum eficaç
Com pots tenir èxit en una entrevista de feina
Redacció tècnica (segon quadrimestre)

Informació del
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Programa 1. Observació de la realitat, el cicle d'aprenentatge i la retroalimentació 
2. La relació amb l'auditori
3. Definició dels objectius per a la presentació: condicions de bona formulació
4. Model POPS: la gestió dels estats personals i l’accés als recursos personals
5. Pràctica de presentacions orals i feedback personalitzat
6. ComComunicar: rúbrica d’avaluació d’una exposició oral
7. ComComunicar: 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces
8. Argumenta: l'exposició oral del coneixement científic

darrera modificació: Octubre 2013
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Curs de redacció tècnica

ComparteixCurs de redacció tècnica

Si t'interessa... Adquirir tota una sèried'habilitats expressives per poder redactar un treball científic, un assaig, un
TFG, amb seguretat i correcció. Adquirir ECTS.

Destinataris
Estudiantat de la UPC
Doctorands UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat
Total: 25 h
23 h virtuals
2 h presencials: per presentar el curs i els materials, i els recursos lingüístics de la UPC

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció (amb el certificat d'aprofitament)
1 ECTS (amb el certificat d'aprofitament)

Dates Del 6 de març al 22 d'abril de 2014

Sessions presencials
Primera (6 de març): 13 - 14 h
Segona (10 d'abril): 13 - 14 h

Lloc Edifici Vèrtex, aula a determinar

Tutoria Jordi Vilaró, tècnic lingüista del Servei de Llengües i Terminologia

Preu
UPC: 101,50 €
UPC Alumni Premium: 101,50 €

Inscripció Formulari d'inscripció

Altres cursos amb
crèdits ECTS o lliure

elecció

Com pots elaborar un currículum eficaç
Com pots tenir èxit en una entrevista de feina
Com pots argumentar amb eficàcia
Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit?

Informació sobre el
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Codi: 36-13/14 Inici: 6 de març de 2013 - Final: 22 d'abril de 2014

Activitat Dates Sessions presencials Professorat

Redacció tècnica
del 6 de març 

al 22 d'abril

6 de març
10 d'abril,

de 13 a 14 h

Jordi
Vilaró
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Taller sobre el tractament de gènere en els documents de la UPC: orientacions pràctiques

Comparteix
Taller sobre el tractament de gènere en els documents de
la UPC: orientacions pràctiques

Si t'interessa... Conèixer els criteris establerts a la UPC per al tractament de gènere en la documentació.

Destinataris
PAS  (Pla de formació del PAS)
PDI  (Formació de l'ICE)

Durada i modalitat 9:30 a 13:30, 4 h presencials

Dates i horari 6 de novembre de 2013

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula a determinar

Professorat Jordi Giner, del Servei de Llengües i Terminologia

Programa + info
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » La redacció i publicació de textos institucionals a les biblioteques UPC

Comparteix
La redacció i publicació de textos institucionals a les
biblioteques UPC

Si t'interessa... Conèixer les pautes bàsiques a tenir en compte alhora de redactar textos breus institucionals , tot
incidint en la qualitat lingüística i en la marca UPC.

Destinataris PAS (Pla de formació del PAS)

Durada i modalitat 9:30 a 14:30, 5 h presencials

Dates i horari 25 d'octubre de 2013

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula a determinar

Professorat Jordi Giner, del Servei de Llengües i Terminologia

Programa + info
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Redacció d'informes en anglès

ComparteixRedacció d'informes en anglès

Si t'interessa... Adquirir seguretat i nous coneixements a l'hora de redactar informes de gestió en anglès.

Destinataris Curs ofert dins del Pla de formació del PAS

Durada i modalitat de 9:30 a 13:30 h, 4 h presencials

Dates i horari 28 de novembre de 2013

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula a determinar

Professorat Tècnics lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia

Programa + info
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Sou a: Inici » Oferta de cursos » Taller de redacció d'informes i propostes de gestió

ComparteixTaller de redacció d'informes i propostes de gestió

Si t'interessa... Tenir eines i recursos pràctics per millorar la redacció i resoldre els dubtes més freqüents en la
creació d'informes i propostes de gestió.

Destinataris Curs ofert dins del Pla de formació del PAS

Durada i modalitat semipresencial, 5 h (4 h presencials + 1 de treball individual)

Dates i horari

1a EDICIÓ: 
Sessió presencial: 20 de novembre de 2013, de 9.30 a 13.30 h

2a EDICIÓ:
Sessió presencial: 12 de desembre de 2013, de 9.30 a 13.30 h

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula VS210
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Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Expressió escrita i oral en anglès per a l'àmbit de la gestió acadèmica

Comparteix
Expressió escrita i oral en anglès per a l'àmbit de la gestió
acadèmica

Si t'interessa... Reforçar l'autonomia en l'expressió oral i escrita, ampliant els recursos i vocabulari relacionat amb
l'àmbit de la gestió acadèmica en llengua anglesa.

Destinataris Curs ofert dins del Pla de formació del PAS

Durada i modalitat semipresencial, 7 h (5 h presencials + 2 h de treball individual)

Dates i horari

del 25 de novembre al 13 de desembre

sessions presencials:

4 de desembre, de 9:30 a 12:30 h
13 de desembre, de 9:30 a 11:30 h

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula a determinar
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  inici  mapa del web  contacte  identifica't

Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit?

Comparteix
Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un
treball de recerca amb èxit?

Si t'interessa... Fixar els objectius que vols aconseguir en la teva presentació. Identificar quins indicadors del
públic t'ajuden a saber si ho estàs fent bé. Conèixer una rúbrica d'avaluació de presentacions orals. Practicar i tenir
feedback directe per millorar. Observar altres companys i analitzar les seves presentacions. Dur a terme exposicions
orals ben estructurades, utilitzant el suport adient i amb un llenguatge adequat a l'audiència. Amb crèdits ECTS
reconeguts a la UPC.

Destinataris Estudiantat de la UPC
Doctorands, PDI

Durada i modalitat Semipresencial: 25 hores, 14 h presencials

Crèdits 2,5 crèdits de lliure elecció 
1 ECTS

Dates 5, 7, 12, 14, 19 i 26 de novembre

Hora De 13 a 15 h

Lloc Edifici Vèrtex, Campus Nord (aula a confirmar)

Tutors Marcel Genestar, especialista en desenvolupament de capacitats i desenvolupament professional i
directiu, col·laborador de l'SLT

Preu 57 €

Codi 34-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció 

Altres cursos amb
crèdits ECTS o lliure

elecció

Com pots argumentar amb eficàcia
Com pots elaborar un currículum eficaç
Com pots tenir èxit en una entrevista de feina
Redacció tècnica (segon quadrimestre)

Informació del
pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa" 2100
3648 99 2200041684. Has d'especificar el nom i els cognoms i el codi i el nom del curs al qual et
vols inscriure.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per fax al 93 401 69 03 o per correu electrònic a
l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Programa 1. Observació de la realitat, el cicle d'aprenentatge i la retroalimentació 
2. La relació amb l'auditori
3. Definició dels objectius per a la presentació: condicions de bona formulació
4. Model POPS: la gestió dels estats personals i l’accés als recursos personals
5. Pràctica de presentacions orals i feedback personalitzat
6. ComComunicar: rúbrica d’avaluació d’una exposició oral
7. ComComunicar: 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces
8. Argumenta: l'exposició oral del coneixement científic
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Sou a: Inici » Oferta de cursos » La Xina més a prop. Pistes per relacionar-te amb persones de cultura xinesa

Comparteix
La Xina més a prop. Pistes per relacionar-te amb persones
de cultura xinesa

Si t'interessa... Conèixer les principals claus dels aspectes comunicatius i culturals xinesos bàsics. Cultura i
comunicació, llengua xinesa i el món universitari xinès.

Destinataris
PDI, PAS, doctorands i estudiantat
Obert a UPC Alumni Premium i a persones externes a la UPC

Durada i modalitat 3 hores presencials

Dates 3 de desembre, de 15 a 18 h

Lloc Aula VS213, Edifici Vèrtex

Tutora Elena Martín Enebral, col·laboradora de l'SLT

Programa + info

Preu
UPC: gratuït
UPC Alumni Premium: 10 €
No-UPC: 15 €

Codi 35-13/14

Inscripció Formulari d'inscripció
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	IELTS: International English Language Testing System Exam preparation and practice — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Taller Just Arrived — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Taller Just Arrived - Orientation Week — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Català 1 — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Català 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Català 3. Consolidació i ampliació del nivell bàsic — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Curs EILC de català, Erasmus Intensive Language Course — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Elemental 1. Millora de les habilitats orals i escrites — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Elemental 2. Ampliació de les habilitats orals i escrites — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Intermedi 1. Introducció a la normativa i l'expressió escrita — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Curs de preparació per al certificat oficial de català, nivell Superior (D) — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots elaborar un currículum eficaç — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots tenir èxit en una entrevista de feina — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots argumentar amb eficàcia (estudiantat) — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit? — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Curs de redacció tècnica — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Taller sobre el tractament de gènere en els documents de la UPC: orientacions pràctiques — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	La redacció i publicació de textos institucionals a les biblioteques UPC — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Redacció d'informes en anglès — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Taller de redacció d'informes i propostes de gestió — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Expressió escrita i oral en anglès per a l'àmbit de la gestió acadèmica — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots preparar-te la presentació oral del TFG o d'un treball de recerca amb èxit? — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	La Xina més a prop. Pistes per relacionar-te amb persones de cultura xinesa — Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
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