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ComparteixCursos d'estiu de l'SLT 2012

L'SLT et proposa cursos, tallers i sessions per millorar les competències
comunicatives i interculturals durant aquest estiu.

Les activitats s'adrecen als membres de la UPC i es poden organitzar a
mida a petició dels centres i campus. També hi ha activitats formatives
obertes a persones externes a la UPC.

Informació general

Més informació: cursos.slt@upc.edu

Programació vinculada al Pla de llengües UPC

Tria el curs:

Per aprendre idiomes

Per acreditar el nivell d'anglès

Per iniciar-te en el català

Per acreditar el nivell de català

Per comunicar-te amb eficàcia

Segueix les novetats a twitter.com/SLT_UPC

Curs obert

Curs tancat

Per aprendre idiomes

El Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

El Pla de llengües de la UPC

Oferta de cursos

Aprèn català

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

Acollida lingüística i cultural

Español  English
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Amb crèdits UPC

Presencialment als campus: Merit School, FIAC i Unicor

Anglès virtual amb ECTS: Blended@Medida

Per activar el teu anglès per al lloc de treball

Online practice: English pronunciation, grammar and vocabulary

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

Per practicar el teu anglès

Talk 10 Intercanvis lingüístics

Per acreditar el nivell d'anglès

Prova d’anglès del nivell B1.2 

FCE: Cambridge First Certificate in English. Examination Practice

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

Per iniciar-te en el català

Català 1. Comprensió oral i comprensió lectora

Curs EILC de català, Erasmus Intensive Language Course 

Per acreditar el nivell de català

Convocatòria de juny dels exàmens oficials de llengua catalana (CIFOLC) 

Proves de nivell de català 

Per comunicar-te amb eficàcia

Taller de redacció de documents que s'han de publicar al DOGC 

Sessió sobre el Llibre d'estil lingüístic UPC 

Comunica't millor 

Amb crèdits ECTS i de lliure elecció

Com pots elaborar un currículum eficaç?

Com pots tenir èxit en una entrevista de feina?
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ComparteixAprendre idiomes als campus

La UPC té acords amb dues escoles d'idiomes per organitzar cursos presencials d'anglès, d'espanyol per a estrangers i
d'altres idiomes als campus. La UPC reconeix els cursos i certificats d'aquests centres com a crèdits de lliure elecció en els
estudis de 1r i 2n cicles i com a crèdits ECTS per als estudis de grau de la UPC. També accepta els certificats de nivell B2.2
d'aquests centres, com a via per acreditar l'assoliment de la competència en tercera llengua en els estudis de grau de la
UPC.

MeritSchool

MeritSchool ofereix cursos presencials al Campus Nord, al Campus del Baix Llobregat, al Campus de Manresa i a Sant Cugat
del Vallès. Periòdicament organitza convocatòries específiques dels exàmens B1 i B2 per obtenir certificats reconeguts per la
UPC.
Accés a MeritSchool

FIAC Escola d'Idiomes

FIAC ofereix cursos presencials al Campus de Terrassa. Periòdicament organitza convocatòries específiques dels exàmens B1
i B2 per obtenir certificats reconeguts per la UPC.
Accés a FIAC

Unicor

Unicor ofereix cursos presencials al Campus de Vilanova i la Geltrú.
Accés a Unicor
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ComparteixCurs virtual d'anglès Blended@medida

Si t'interessa... Fer un curs per aprendre anglès en un entorn virtual i amb tutoria personalitzada. Tenir un
diagnòstic de nivell a través d'un test inicial. Seguir un itinerari amb exercicis de gramàtica, vocabulari, pronunciació
i comprensió oral i lectora. Millorar la comprensió i l'expressió oral i escrita de l'anglès. Amb crèdits ECTS
reconeguts a la UPC.

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

Durada i modalitat Connexió al programa d'aprenentatge durant 4 mesos sense límit d'hores, una tutoria setmanal de
seguiment personalitzat per videomail i opció a webclasses mensuals one-to-one.

Dedicació mínima: 50 h (es recomana una dedicació mínima setmanal de 2,5 h)

Crèdits 2 ECTS

Dates Els cursos s'inicien cada dilluns

Període d'inscripció Matrícula oberta

Impartició Training Services-Universitat de Mondragón per a la UPC

Oferta i preus Preus especials per als membres de la UPC i UPC Alumni Premium

Modalitats:

a) Preu d’accés al curs on-line durant 4 mesos + 1 webclasse mensual de 15 minuts de durada +
4 tutories de seguiment videomail al mes: 177,00 € 

b) Preu d’accés al curs on-line durant 4 mesos + 4  tutories de seguiment videomail al mes: 128 €

Més informació sobre l'oferta

Informació del curs PDF informatiu sobre el mètode Blended@medida

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Training Services
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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 A1 a A2 del
Marc Comú Europeu), Intermedi (de B1 a B1+) i Avançat (de B2 a 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
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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
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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
Inscripció oberta a partir del 15 de març de 2012

Nou funcionament!
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Sou a: Inici » Oferta de cursos » Prova d’anglès del nivell B1.2

ComparteixProva d’anglès del nivell B1.2

Si t'interessa... Presentar-te a una prova de nivell B1.2 (MECR) d’anglès vàlida per acreditar el nivell d’anglès
requerit per accedir al Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d'Idiomes, impartit per l’ICE de la UPC. Acreditar el teu nivell d’anglès per al requisit
d’accés a diverses titulacions de la UPC.

Coordinació Servei de Llengües i Terminologia de la UPC

Destinataris Persones que s’hagin d’inscriure al Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes o a altres estudis de la UPC.

Persones que necessitin acreditar un nivell B 1.2 per accedir a una retitulació de graus de la UPC

Dates i horari divendres 20 de juliol de 2012
Hora de presentació per a la prova: 9.30 h
Hora prevista finalització de la prova: 13 h

Durada 3 hores aproximadament

Lloc Campus Nord de la UPC. Aulari A6, aula 201

Preu 50 €

Termini
d'inscripció

Inscripció oberta
Data màxima d'inscripció: dimarts 17 de juliol

Informació i
inscripció

Merit School
Campus Nord UPC, edifici Nexus II, c. Jordi Girona, 29, B01
Tel.: 93 413 79 20
A/e: merit.nexus@meritschool.com
Horari de secretaria: de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00  h
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    inici  mapa del web  contacte  identifica't

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.

Per més informació sobre el FCE: www.cambridgeesol.org/spain/reconocimiento

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
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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.

Per més informació: http://www.ielts.org

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
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    inici  mapa del web  contacte  identifica't

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

Requisit per a
l'estudiantat
internacional

Haver cursat 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 (amb el certificat d'aprofitament)
2 ECTS (amb el certificat d’aprofitament)

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 A 2.1 del Marc Europeu Comú de Referència

Preu
Curs d'estiu (juliol 2012): 20 €
UPC: 40 € (excepte PDI)
UPC Alumni Premium: 90 €

Inscripció
Informació sobre la matrícula
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Resources
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Diccionaris i terminologia UPC

Correcció i traducció

Acollida lingüística i cultural

Oferta de cursos

Cursos a la xarxa

Certificats i acreditació oficial

Practica català
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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 mínim 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 Per a més consultes: cursos.slt@upc.edu

Tardor 2012

 

Codi: 01-12/13 Inici: 12 de setembre 2012 - Final: 8 d'octubre de 2012
CURS INTENSIU SETEMBRE

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived - Orientation Week
(Previ. Grups recomanats:
14-12/13;15-12/13;
24-12/13; 27-12/13)

3, 4, 6 i 7
de setembre

Dilluns,dimarts
dijous, divendres

11.30-14 h

Campus Nord,
BCN

Curs de Català 1
2 sessions presencials setmanals (1h)
+ formació virtual

12, 14, 18, 21,
25 i 28 de setembre
2, 5 i 8 d'octubre

dimarts i divendres
13 - 14 h

ATENCIÓ: 
12 de setembre,

dimecres!

Campus Nord,
BCN

Codi: 02-12/13 Inici: 13 de setembre 2012 - Final: 15 de novembre de 2012

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived - Orientation Week
(Previ. Grups recomanats:
14-12/13; 15-12/13;
24-12/13; 27-12/13)

3, 4, 6 i 7
de setembre

Dilluns, dimarts
dijous, divendres

11.30-14 h

Campus Nord,
BCN

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

13, 20, 27 de setembre
4, 11, 18, 25 d'octubre
8, 15 de novembre

dijous
14 - 15 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 03-1/13 Inici: 25 de setembre - Final: 20 de novembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grups recomanats:
16-12/13; 17-12/13)

17, 18, 19, 20 i 21
setembre

Dilluns a divendres
12-14 h

Campus Nord,
BCN
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Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

25 de setembre 
2, 9, 16, 23 i 30 octubre

6, 13 i 20 novembre

dimarts
14 - 15 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 04-12/13  Inici: 26 de setembre - Final: 21 de novembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grups recomanats:
16-12/13; 17-12/13)

17, 18, 19, 20 i 21
setembre

Dilluns a divendres
14 - 16 h

Campus Nord,
BCN

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

26 de setembre
3, 10, 17, 24 i 31 octubre

7, 14 i 21 novembre

dimecres
14 - 15 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 05-12/13 Inici: 10 d'octubre - Final: 5 de desembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grups recomanats:
18-12/13; 19-12/13)

1, 2, 3, 4 i 5
octubre

Dilluns a divendres
14-16 h

Campus Nord,
BCN

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

10, 17, 24, 31 octubre
7, 14, 21, 28 novembre

5 desembre

dimecres
15 - 16 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 06-12/13 Inici: 8 d'octubre - Final: 3 de desembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grups recomanats:
18-12/13; 19-12/13)

1, 2, 3, 4 i 5
octubre

Dilluns a divendres
16 - 18 h

Campus Nord,
BCN

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

8, 15, 22, 29 octubre
5, 12, 19, 26 novembre

3 desembre

dilluns
16 - 17 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 07-12/13 Inici: 24 d'octubre - Final: 19 de desembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grups recomanats:
20-12/13; 21-12/13)

15, 16, 17, 18 i 19
octubre

Dilluns a divendres
14 - 16 h

Campus Nord,
BCN

https://www.upc.edu/slt/acollida/just-arrived
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Curs de Català 1
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual

24 i 31 octubre
7, 14, 21, 28 novembre

5, 12, 19 desembre

dimecres
14 - 15 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 08-12/13 Inici: 22 d'octubre - Final: 17 de desembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grups recomanats:
20-12/13; 21-12/13)

15, 16, 17, 18 i 19
octubre

Dilluns a divendres
14 - 16 h

Campus Nord,
BCN

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

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

3, 10, 17 desembre

dilluns
15 - 16 h

Campus Nord,
BCN

Codi: 09-12/13 Inici: 23 d'octubre - Final: 18 de desembre
CAMPUS TERRASSA

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grup recomanat:
22-12/13)

15, 16, 17, 18 i 19
octubre

Dilluns a divendres
16 - 18 h

Campus 
Terrassa

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

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

4, 11, 18 desembre

dimarts
17 - 18 h

Campus 
Terrassa

Codi: 10-12/13 Inici: 23 d'octubre - Final: 18 de desembre
CAMPUS CASTELLDEFELS

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Taller Just Arrived
(Previ. Grup recomanat:
23-12/13)

15, 16, 17, 18 i 19
octubre

Dilluns a divendres
14 - 16 h

Campus 
Castelldefels

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

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

4, 11, 18 desembre

dimarts
14 - 15 h

Campus 
Castelldefels

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

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

Comparteix

Curs 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

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.

Pròxima edició: 28 d'agost-11 de setembre de 2012

Aula Campus Nord

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.

Més informació al web de l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus

Programa Informació sobre el curs

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

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Convocatòria de juny dels exàmens oficials de llengua catalana (CIFOLC)

Comparteix

Convocatòria de juny dels exàmens oficials de
llengua catalana (CIFOLC)

Si t'interessa... Presentar-te als exàmens per obtenir un certificat d'acreditació de coneixements de català dels
nivells oficials.

Destinataris
PDI, PAS, Doctorands,  Estudiantat, Alumni Premium de la UPC,
Obert a persones externes  a la UPC

Nivells Elemental, Intermedi (B), Suficiència (C) i Superior (D)

Durada i modalitat 5 h (a distribuir segons nivells)

Dates i horari Dissabte 9 de juny de 2012, de 9 a 14 h

Lloc Campus Nord, a confirmar

Codi 106-11/12

Preu
40 € UPC
50 € no UPC

Requisit Tenir el nivell de llengua catalana corresponent

Dates d'inscripció de l'1 al 18 de maig de 2012

Inscripció Formulari d'inscripció
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    inici  mapa del web  contacte  identifica't

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Proves de nivell de català

ComparteixProves de nivell de català

Si t'interessa... Conèixer el nivell de català que tens. Saber el curs de català en què et pots inscriure. Saber si
tens el nivell per presentar-te a les convocatòries d'exàmens oficials o bé per inscriure't als cursos.

Destinataris PDI, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC
Personal extern a la UPC

Dates i horari Dimarts, 16 h
Dijous,  12 h

Durada 60 minuts aproximadament

Lloc Àrea d'autoaprenentatge de llengua catalana. Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, c/ Jordi Girona, 1-3,
soterrani

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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    inici  mapa del web  contacte  identifica't

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Taller de redacció de documents que s'han de publicar al DOGC

Comparteix

Taller de redacció de documents que s'han de
publicar al DOGC

Si t'interessa... Millorar la redacció, repassar qüestions de llengua contorvertides i conèixer a fons els continguts
del Llibre d'estil lingüístic de la UPC. Tenir models de documents i pautes de redacció administrativa.

Destinataris Formació interna PAS (Pla de formació de l'SDP)

Durada i modalitat 9 h presencials

Dates i horari
2 i 5 d'octubre de 2012
9:30 -14 h

Lloc d'impartició Campus Nord, BCN

Professorat Jordi Giner, tècnic de l'SLT

Programa Accés als continguts
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    inici  mapa del web  contacte  identifica't

Sou a: Inici » Oferta de cursos » Sessió sobre el Llibre d'estil lingüístic UPC

ComparteixSessió sobre el Llibre d'estil lingüístic UPC

Si t'interessa... Conèixer el nou Llibre d'estil lingüístic de la UPC, com se n'han estructurat els continguts, quines
novetats conté i quina és la millor manera d'accedir-hi. Tenir eines i recursos per redactar documents d'acord amb
els criteris establerts per la UPC.

Destinataris PAS
PDI, doctorands i estudiantat

Durada i modalitat 2 h presencials

Data i horari 17 de juliol, d'11 a 13 h

Lloc d'impartició Campus Nord, edifici Vèrtex, aula --

Professorat Jordi Giner, tècnic del Servei de Llengües i Terminologia

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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ComparteixComunica't millor

Si t'interessa... Conèixer el secret per a millorar les relacions interpersonals a fi que siguin més fluïdes i
satisfactòries. Comunicar-te millor, és a dir, dominar tant l’habilitat per expressar-te com l'habilitat per escoltar.
Buscar punts de trobada amb els altres. Assegurar-te que comprens als altres i que et comprenen. Desenvolupar les
teves capacitats per ser una persona empàtica i assertiva.

Destinataris
UPC Alumni, estudiantat, PDI i PAS
Persones externes a la UPC

Durada i modalitat 8 h presencials

Dates i horari 17 i 19 de juliol, de 16 a 20 h

Professorat Gina Oller, col·laboradora del Servei de Llengües i Terminologia

Preu 64 €

Codi 114-11/12

Inscripció Formulari d'inscripció

Programa Informació sobre el curs  
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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. Abans de començar el curs es fa una entrevista personal amb el tutor.

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

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 mínim 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: 103-11/12 Inici: 9 de juliol de 2012 - Final: 27 de juliol de 2012

Activitat Dates Horari Professorat

Elaborar un currículum del 9 al 27 de juliol
Entrevista personal inicial 

a concretar;
la resta, flexible (curs virtual)

Juli Boned
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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 i una entrevista personal amb cada participant abans de començar el curs

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 de 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

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 mínim 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.

Horaris i grups

Codi: 104-11/12 Inici: 16 d'abril de 2012 - Final: 25 de maig de 2012

Activitat Dates Horari Professorat

Com tenir èxit en l'entrevista del 16 d'abril al 25 de maig
Entrevista personal inicial

a concretar;
la resta, flexible (curs virtual)

Juli Boned

Codi: 105-11/12 Inici: 9 de juliol de 2012 - Final: 27 de juliol de 2012

Activitat Dates Horari Professorat

Com tenir èxit en l'entrevista del 9 al 27 de juliol
Entrevista personal inicial

a concretar;
la resta, flexible (curs virtual)

Juli Boned
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