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  Cursos d'estiu de l'SLT

Trenca les normes, estudia a l'estiu!

L'SLT et proposa cursos, tallers i sessions per millorar el
coneixement de llengües durant el mes de juliol.

Activitat del Pla de llengües de la UPC, impulsat pel
Vicerectorat de Docència i Estudiantat.

Informació general

Tria el curs:

Per activar el teu anglès

Per preparar-te per al nivell C de català

Per comunicar-te amb més eficàcia

Per conèixer l'entorn lingüístic i cultural

Per activar el teu anglès
Curs virtual d'anglès Blended@medida

Vols donar una empenta al teu anglès? Aquest curs t’ofereix la possibilitat de dedicar-hi tantes hores com vulguis. Al teu
aire, amb seguiment personalitzat i des del nivell inicial fins a l’avançat. Tu hi poses els límits!
 

Academic pathway: itinerari d'autoaprenentatge per fer docència en anglès

Vols fer docència en anglès a partir del setembre? Aquest itinerari posa al teu abast recursos a mida per preparar les
classes: fraseologia de l’aula, gramàtica especialitzada, millora de la pronunciació... Guanya confiança i fes el pas!

Per preparar-te per al nivell C de català
Fa anys que hi penses i no ho has provat mai? T’oferim una preparació exprés per a l’examen del nivell C: et fem el test
de nivell, et mostrem models d'examen i et proposem pistes i bateries d’exercicis per aprovar-lo. Fora dubtes!
 

Com és l’examen de nivell de suficiència del PDI?

Gramàtica exprés per preparar l’examen de nivell C de català

Els pronoms febles fàcils: receptes i pràctica

Els signes de puntuació: receptes i pràctica

Per comunicar-te amb més eficàcia
Com pots avaluar la competència de comunicació oral de l'estudiantat

Has d’avaluar la competència de comunicació a la teva assignatura? Aquest taller analitza casos pràctics i et dóna models
de rúbriques d’avaluació. També inclou 50 consells perquè els teus estudiants i estudiantes puguin millorar les
presentacions orals. Avalua’ls i dóna’ls-en feedback!
 

Comunicació no verbal: intel·ligència emocional i llenguatge corporal

Saps que el 65 % de la comunicació es transmet mitjançant el llenguatge no verbal? Amb aquest taller coneixeràs
diferents estils comunicatius que pots incorporar al teu repertori. Domina el teu personatge públic!
 

Com pots millorar les argumentacions de les exposicions
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Vèncer o convèncer? Amb aquest curs coneixeràs tècniques per construir argumentacions sòlides i practicaràs
l'estructuració del teu discurs. Sedueix amb la paraula.
 

Tècniques de lectura ràpida

Ets dels qui pensen que el temps és or? Aquest taller t’ensenya a llegir un text amb rapidesa detectant-hi el que és
important. Passa de la lectura en diagonal a la lectura intel·ligent!
 

Com pots elaborar un currículum eficaç

Vols que el teu currículum llueixi? En aquest curs aprendràs a reconèixer les teves capacitats i els teus coneixements i ha
visibilitzar-los en un parell de pàgines. Treu el màxim partit de tu!
 

Com pots tenir èxit en una entrevista de feina

Què fa que tinguis èxit en una entrevista de feina? Coneix quins són els factors clau de l'èxit i activa els teus recursos i
la millor actitud. Tingues clara l'estratègia!

Per conèixer l'entorn lingüístic i cultural
Introducció a la llengua i cultura catalanes per a estrangers

Vols aprendre català amb companys de diferents països i fent activitats culturals? Aquest taller et facilita les primeres
nocions de català i t'acosta al nostre entorn cultural. Aprèn a dir les teves primeres frases i passa-t'ho bé al Mercat de la
Boqueria!
 

Kit de supervivència en català per a parlants d’una llengua romànica

Saps que pots entendre el català en només 10 hores? Aquest taller activa el coneixement passiu que ja tens del català
com a parlant del francès, l’italià, l’espanyol... Aprofita el teu bagatge!
 

Curs de català de nivell bàsic

Vols fer un curs de català dels de tota la vida? Quan l'acabis seràs capaç d'utilitzar expressions quotidianes i resoldre les
teves necessitats de comunicació bàsiques. El català pas a pas!
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  Informació general

Inscripció en línia
La inscripció als cursos es fa en línia al web de l'SLT, mitjançant el formulari d'inscripció que hi ha a la fitxa de cada curs.

El període d’inscripció s’acaba tres dies abans de l’inici de cada curs.

Un cop emplenat el formulari d’inscripció, l’usuari rep una resposta automàtica i, posteriorment, uns dies abans de l’inici del
curs, un correu electrònic de confirmació.

Pagament i condicions
La majoria dels cursos són gratuïts.

En els casos en què hi ha tarifa, s’ha de fer un únic pagament al número de compte indicat al formulari d’inscripció.

Un cop iniciats els cursos, no es farà cap reemborsament, ni total ni parcial, de l’import abonat.

L’SLT es reserva el dret de cancel·lar els cursos, en cas que no s’arribi al nombre mínim de persones inscrites.

L’SLT també es reserva el dret de canviar el professorat en cas que circumstàncies excepcionals així ho exigeixin.

Certificat
En finalitzar cada curs, s’emetrà un certificat d’assistència o d’aprofitament.

Més informació i consultes
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 hores.

Servei de Llengües i Terminologia
Jordi Girona, 31
Edifici TG, planta baixa
08034 Barcelona
Tel. 93 401 74 97
Fax. 93 401 69 03
didactica.slt@upc.edu
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  Curs 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.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i
modalitat

Connexió al programa d’aprenentatge durant un mes sense límit d'hores, una tutoria de seguiment setmanal
per videomail i opció de dues webclasses mensuals

Dates i
horari

De l'1 al 31 de juliol

Sessió
informativa

28 de juny, de 13 a 15 hores, edifici Vèrtex, aula VS216

Impartició Training Services-Universitat de Mondragón per a la UPC

Oferta i
preus

PDF de l'oferta i preus

Informació 
del curs

PDF informatiu sobre el mètode Blended@medida

Inscripció Formulari d'inscripció al web Training Services

darrera modificació: Juliol 2010
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  Academic pathway: itinerari
d'autoaprenentatge per fer docència en anglès

Si t'interessa... Preparar-te per fer docència en anglès seguint un itinerari d’autoaprenentatge dissenyat per l’SLT
a partir de recursos disponibles de la xarxa. Treballar la pronunciació, l’expressió oral, la comprensió oral, la
gramàtica i el vocabulari de l’anglès amb finalitats acadèmiques. Practicar especialment la fraseologia per a la
gestió de l’aula i la interacció amb l’estudiantat. Valorar els coneixement adquirits fent un quiz final i rebre feedback
personalitzat de l’SLT.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat
20 hores virtuals
Dedicació recomanada: 4 setmanes, 5 hores per setmana

Dates i horari

L'itinerari es pot fer o bé al juliol o bé a l'agost:
Grup del juliol

     De l’1 al 31 de juliol
     Quiz: 31 de juliol
     Feedback: primera setmana d’agost

Grup de l'agost

     De l’1 al 31 d’agost
     Quiz: 31 d’agost
     Feedback: primera setmana de setembre

Sessió de
presentació

1 de juliol, de 13 a 14 hores, edifici Vèrtex, aula VS217

Tutora Ruth Murray, tècnica de l'SLT

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Com és l'examen de nivell de suficiència del
PDI?

Si t'interessa... Conèixer l’examen de nivell de suficiència del PDI. Fer una prova escrita de l’examen oficial com a
mostra. Fer un test per conèixer el nivell propi. Saber si pots accedir directament a la convocatòria del mes
d’octubre. Presentar itineraris de formació per preparar-t’hi.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 4 hores presencials

Dates i horari 6 de juliol, de 10 a 14 hores

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula VS206B

Professor Jordi Vilaró, tècnic de l'SLT

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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Gramàtica exprés per preparar l'examen de nivell C — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/gramatica-expres[02/09/2010 11:34:20]

   

  Gramàtica exprés per preparar l'examen de
nivell C

Si t'interessa... Repassar aspectes gramaticals clau per a l’examen del nivell de suficiència: ortografia, lèxic,
verbs, connectors... Analitzar els errors més freqüents. Sentir-te més segur resolent dubtes concrets.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 8 hores presencials

Dates i horari 13 i 15 de juliol, de 9.30 a 13.30 hores

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula VS206B

Professora Montserrat Pañell, col·laboradora de l'SLT

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Agost 2010
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Els pronoms febles fàcils: receptes i pràctica — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/pronoms-febles-facils[02/09/2010 11:34:34]

   

  Els pronoms febles fàcils: receptes i pràctica

Si t'interessa... Practicar la substitució i la combinació de pronoms. Abordar els errors més freqüents. Veure
fórmules senzilles i pràctiques. Sentir-te més segur resolent dubtes concrets.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 4 hores presencials

Dates i horari 7 de juliol, de 9.30 a 13.30 hores

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula VS210

Professora Montserrat Pañell, col·laboradora de l'SLT

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Juny 2010
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Els signes de puntuació: receptes i pràctica — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/signes-de-puntuacio[02/09/2010 11:34:57]

   

  Els signes de puntuació: receptes i pràctica

Si t'interessa... Conèixer com s’usen els principals signes de puntuació. Veure’n l’aplicació en documents reals.
Reconèixer els errors més freqüents. Sentir-te més segur resolent dubtes concrets.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 4 hores presencials

Dates i horari 8 de juliol, de 9.30 a 13.30 hores

Lloc d'impartició Edifici Omega, aula A0S217

Professora Montserrat Pañell, col·laboradora de l'SLT

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Juny 2010
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Com pots avaluar la competència de comunicació oral de l'estudiantat? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/avaluar-les-presentacions[02/09/2010 11:35:12]

   

  Com pots avaluar la competència de
comunicació oral de l'estudiantat?

Si t'interessa... Fer correctament l’avaluació de la competència de comunicació eficaç com a competència
transversal dins de les assignatures. Identificar els elements clau que caracteritzen una exposició oral eficaç.
Conèixer rúbriques per avaluar amb objectivitat i transparència. Analitzar casos pràctics. Disposar de
recomanacions per donar feedback a l’estudiantat.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 4 hores presencials

Dates i horari 21 de juliol, de 10 a 14 hores

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula VS211

Professora Berta Gaya, tècnica de l'SLT

Preu Gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Juliol 2010
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Comunicació no verbal: intel·ligència emocional i llenguatge corporal — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/comunicacio-no-verbal[02/09/2010 11:35:46]

   

  Comunicació no verbal: intel·ligència emocional
i llenguatge corporal

Si t'interessa... Explorar i conèixer els elements no verbals de la comunicació. Identificar patrons automàtics de
comunicació no verbal. Reconèixer possibilitats i limitacions de cada patró. Entrenar diferents patrons per tenir-los
disponibles en funció de les necessitats.

Destinataris Membres de la UPC i de l'Associació d'Amics de la UPC

Durada i modalitat 10 hores presencials

Dates i horari 7, 12 i 14 de juliol, de 15.30 a 19 hores els dos primers dies i de 15.30 a 18.30 el tercer

Lloc d'impartició Edifici Vèrtex, aula VS213

Professor Marcel Genestà, col·laborador de l'SLT

Preu 50 €

Matrícula Formulari d'inscripció

darrera modificació: Juny 2010
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Com pots millorar les argumentacions de les exposicions — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/millora-argumentacions-exposicions[02/09/2010 11:36:02]

   

  Com pots millorar les argumentacions de les
exposicions

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 a l’hora de construir un
discurs.

Destinataris Estudiantat de la UPC i membres de l’Associació d’Amics de la UPC

Durada i modalitat 45 hores (1 hora presencial i 44 hores d'aprenentatge tutorat)

Crèdits 4,5 crèdits de lliure elecció

Dates Del 5 al 30 de juliol

Sessió presencial 5 de juliol, edifici Vèrtex, aula VS216

Tutora Per confirmar

Preu 148,55 €

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Juliol 2010
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Tècniques de lectura ràpida — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/lectura-rapida[02/09/2010 11:36:26]

   

  Tècniques de lectura ràpida

Si t'interessa... Augmentar la velocitat de lectura comprensiva. Conèixer els diversos tipus de selecció de lectura
que es donen en l'àmbit universitari. Identificar els mots guia i les marques tipogràfiques d'un document.
Reconèixer i evitar els obstacles per a la lectura ràpida.

Destinataris Estudiantat de la UPC i membres de l’Associació d’Amics de la UPC

Durada i modalitat 15 hores (1 hora presencial i 14 hores d'aprenentatge tutorat)

Crèdits 1,5 crèdits de lliure elecció

Dates Del 13 al 30 de juliol

Sessió presencial 13 de juliol, de 12 a 13 hores, edifici Vèrtex, aula VS210

Tutora Berta Gaya, tècnica de l'SLT

Preu 73,55 €
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Com pots elaborar un currículum eficaç — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/elaboracio-curriculum-eficac[02/09/2010 11:36:41]

   

  Com pots elaborar un currículum eficaç

Si t'interessa... Analitzar els aspectes identificatius de la trajectòria professional, d'acord amb els objectius
marcats. Analitzar la imatge que es vehicula per mitjà de la informació que s'incorpora al currículum i de la manera
com es presenta. Conèixer les possibilitats que ofereixen les diferents maneres de trametre un currículum.

Destinataris Estudiantat de la UPC i membres de l'Associació d'Amics de la UPC (AAUPC)

Durada i modalitat 25 hores virtuals i una entrevista personal amb cada participant abans de començar el curs

Crèdits 2,5 crèdits de lliure elecció

Dates Del 5 al 23 de juliol

Entrevista El tutor es posarà en contacte amb cada participant entre els dies 1 i 2 de juliol

Tutor Juli Boned, tècnic de l'AAUPC. Activitat coorganitzada SLT i AAUPC

Preu 98,55 €

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Agost 2010

Sobre aquest webServei de Llengües i Terminologia.
© UPC . Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech.

 inici  mapa del lloc  contacte  identifica't

you are here: inici » cursos d'estiu de l'slt » com pots elaborar un currículum eficaç

 

El Servei de Llengües i
Terminologia

Aprèn català

Aprèn anglès i altres idiomes

Comunica't amb eficàcia

Academic Communication
Resources

Suport a la redacció

Correcció i traducció

Acollida lingüística i cultural

Pla de llengües UPC

Cursos d'estiu de l'SLT

Com pots elaborar un
currículum eficaç

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/elaboracio-curriculum-eficac/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/elaboracio-curriculum-eficac/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/159bbf338a733165ca20a773612e5d9b
http://sites2.upc.edu/~www-ajudam-ow/CursosEstiu/
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/elaboracio-curriculum-eficac/#amuntDeTot
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/sobre-el-web
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt/sitemap
http://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-estiu-slt/elaboracio-curriculum-eficac&idApp=genweb
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia
http://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia
http://www.upc.edu/slt/apren-catala
http://www.upc.edu/slt/apren-angles-altres-idiomes
http://www.upc.edu/slt/competencia-comunicacio-eficac
http://www.upc.edu/slt/academic-communication
http://www.upc.edu/slt/academic-communication
http://www.upc.edu/slt/suport_redaccio
http://www.upc.edu/slt/correccio-i-traduccio
http://www.upc.edu/slt/acollida
http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc
http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/elaboracio-curriculum-eficac?set_language=en


Com pots tenir èxit en una entrevista de feina — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/tenir-exit-entrevista-feina[02/09/2010 11:37:00]

   

  Com 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 teva
participació i detectar-hi punts de millora. Conèixer les característiques específiques i els diferents tipus
d'entrevistes de feina. Conèixer els criteris d'intervenció oral en una entrevista de feina. Demostrar que saps
manejar correctament la informació i comunicar-la eficaçment. Localitzar comportaments verbals i no verbals
eficaços i recomanables.

Destinataris Estudiantat de la UPC i membres de l'Associació d'Amics de la UPC

Durada i modalitat 15 hores virtuals i una entrevista personal amb cada participant abans de començar el curs

Crèdits 1,5 crèdits de lliure elecció

Dates Del 5 al 23 de juliol

Entrevista El tutor es posarà en contacte amb cada participant entre els dies 1 i 2 de juliol

Tutora Juli Boned, tècnic de l'Associació d'Amics de la UPC. Activitat coorganitzada SLT i AAUPC

Preu 73,55 €
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Introducció a la llengua i cultura catalanes per a estrangers — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/llengua-cultura-catalanes[02/09/2010 11:37:22]

   

  Introducció a la llengua i cultura catalanes per
a estrangers

Si t'interessa... Iniciar-te en el coneixement del català (kit de supervivència en català). Conèixer els trets
principals de la cultura, la societat, la geografia i les institucions de Catalunya. Participar en diferents activitats per
practicar la llengua i familaritzar-se amb l’entorn: sessió gastronòmica, visites guiades, sortida al cinema...

Destinataris Estudiantat i professorat visitant de la UPC i membres de l'Associació d'Amics de la UPC

Durada i modalitat 30 hores presencials (20 hores de tallers presencials i 10 hores d'activitats)

Crèdits 1 crèdit de lliure elecció

Dates i horari
Tallers: 1, 2, 5, 6, 7 i 8 de juliol, de 10 a 13 hores

Activitats: per confirmar

Lloc d'impartició
Dies 1, 2 i 5: edifici Omega, aula S215

Dies 6, 7 i 8: aulari, aula C5016

Professorat Marta Lecumberri i Oriol Lladó, col·laboradors de l'SLT

Preu Gratuït
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Kit de supervivència en català per a parlants d'una llengua romànica — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/kit-supervivencia-catala[02/09/2010 11:37:38]

   

  Kit de supervivència en català per a parlants
d'una llengua romànica

Si t'interessa... Aproximar-te al català activant la competència lingüística que ja tens en una altra llengua
romànica. Ser capaç d’entendre textos escrits en català. Adquirir nocions bàsiques de català. Reconèixer i valorar
les competències lingüístiques pròpies. Aprendre i compartir el coneixement en una aula amb estudiants i
estudiantes de diferents llengües i cultures.

Destinataris Estudiantat i professorat visitant de la UPC i membres de l'Associació d'Amics de la UPC

Durada i modalitat 9 hores presencials i 1 hora de treball fora de l'aula

Crèdits 1 crèdit de lliure elecció

Dates i horari 2, 6 i 8 de juliol, de 10 a 12.30 hores

Lloc d'impartició Aulari, aula D6004

Professora Marta Lecumberri, col·laboradora de l'SLT

Preu Gratuït
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Curs de català de nivell bàsic — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/catala-nivell-basic[02/09/2010 11:37:53]

   

  Curs de català de nivell bàsic

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 a condició que
l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat.

Destinataris Estudiantat i professorat visitant de la UPC i membres de l'Associació d'Amics de la UPC

Durada i modalitat 45 hores (36 hores de classes presencials i 9 hores d'autoaprenentatge)

Crèdits 2,5 crèdits de lliure elecció

Dates i horari De l'1 al 23 de juliol, de 10 a 12.30 hores

Lloc d'impartició Campus Nord de la UPC, Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, soterrani, aula S 102

Professora Carlota Juan, tècnica de l'SLT

Preu
Membres de la UPC i de l'Associació d'Amics de la UPC: gratuït
Públic extern: 135 €

Matrícula Formulari d'inscripció

darrera modificació: Juliol 2010

Sobre aquest webServei de Llengües i Terminologia.
© UPC . Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech.

 inici  mapa del lloc  contacte  identifica't

you are here: inici » cursos d'estiu de l'slt » curs de català de nivell bàsic

 

El Servei de Llengües i
Terminologia

Aprèn català

Aprèn anglès i altres idiomes

Comunica't amb eficàcia

Academic Communication
Resources

Suport a la redacció

Correcció i traducció

Acollida lingüística i cultural

Pla de llengües UPC

Cursos d'estiu de l'SLT

Curs de català de nivell bàsic

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/catala-nivell-basic/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/catala-nivell-basic/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/1afc8e75871961b50668ad704f2527bd
http://sites2.upc.edu/~www-ajudam-ow/Basic1/inscripcio.php?idioma=cat
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/catala-nivell-basic/#amuntDeTot
http://www.upc.edu/slt/cursos-estiu-slt/sobre-el-web
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt/sitemap
http://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-estiu-slt/catala-nivell-basic&idApp=genweb
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia
http://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia
http://www.upc.edu/slt/apren-catala
http://www.upc.edu/slt/apren-angles-altres-idiomes
http://www.upc.edu/slt/competencia-comunicacio-eficac
http://www.upc.edu/slt/academic-communication
http://www.upc.edu/slt/academic-communication
http://www.upc.edu/slt/suport_redaccio
http://www.upc.edu/slt/correccio-i-traduccio
http://www.upc.edu/slt/acollida
http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc
http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt
http://www.upc.edu/slt/the-slts-summer-courses/basic-catalan-course?set_language=en

	upc.edu
	Cursos d'estiu de l'SLT — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Informació general — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Curs virtual d'anglès Blended@medida — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Academic pathway: itinerari d'autoaprenentatge per fer docència en anglès — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com és l'examen de nivell de suficiència del PDI? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Gramàtica exprés per preparar l'examen de nivell C — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Els pronoms febles fàcils: receptes i pràctica — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Els signes de puntuació: receptes i pràctica — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots avaluar la competència de comunicació oral de l'estudiantat? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Comunicació no verbal: intel·ligència emocional i llenguatge corporal — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots millorar les argumentacions de les exposicions — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Tècniques de lectura ràpida — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots elaborar un currículum eficaç — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Com pots tenir èxit en una entrevista de feina — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Introducció a la llengua i cultura catalanes per a estrangers — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Kit de supervivència en català per a parlants d'una llengua romànica — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.
	Curs de català de nivell bàsic — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.


	NsdC9jdXJzb3MtZXN0aXUtc2x0AA==: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	x0L2luZm9ybWFjaW8tZ2VuZXJhbAA=: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	x0L2N1cnMtYmxlbmRlZC1tZWRpZGEA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	Utc2x0L2FjYWRlbWljLXBhdGh3YXkA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	V4YW1lbi1zdWZpY2llbmNpYS1wZGkA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	Utc2x0L2dyYW1hdGljYS1leHByZXMA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	Byb25vbXMtZmVibGVzLWZhY2lscwA=: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	x0L3NpZ25lcy1kZS1wdW50dWFjaW8A: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	x1YXItbGVzLXByZXNlbnRhY2lvbnMA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	NvbXVuaWNhY2lvLW5vLXZlcmJhbAA=: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	1lbnRhY2lvbnMtZXhwb3NpY2lvbnMA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	Utc2x0L2xlY3R1cmEtcmFwaWRhAA==: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	FjaW8tY3VycmljdWx1bS1lZmljYWMA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	V4aXQtZW50cmV2aXN0YS1mZWluYQA=: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	5ndWEtY3VsdHVyYS1jYXRhbGFuZXMA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	1zdXBlcnZpdmVuY2lhLWNhdGFsYQA=: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 


	x0L2NhdGFsYS1uaXZlbGwtYmFzaWMA: 
	searchform: 
	q: Cerca...
	input6: 




