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  Cursos de tardor de l'SLT

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

Les activitats s'adrecen als membres de la UPC i es
poden organitzar a mida a petició dels centres i
campus. 

Informació general

Programació vinculada a:

  

Tria el curs:

Per fer progressar el teu anglès

Per fer docència en anglès

Per redactar documents acadèmics i de gestió

Per millorar les presentacions orals

Per acreditar el nivell de català

Per comunicar-te amb èxit i aconseguir crèdits de lliure elecció

Per iniciar-te en el català i familiaritzar-te amb l'entorn

Accés a l'oferta per a l'estudiantat de doctorat
 

  

     ©

Per fer progressar el teu anglès
Curs virtual d'anglès Blended@medida

Talk 10: servei d'intercanvis lingüístics

Per fer docència en anglès
Academic Pathway: itinerari d'autoaprenentatge per fer docència en anglès

Shortcut Formulae: itinerari curt d'autoaprenentatge sobre símbols i fórmules en anglès

Speed Teaching: pràctica de conversa en anglès entre docents

Workshop to practise your lecture: taller de docència en anglès amb feedback

Per redactar documents acadèmics i de gestió
Curs de redacció d'informes i articles científics

Sessió sobre criteris per redactar material docent en català

Sessió sobre criteris per redactar documents de gestió de la UPC

Sessió sobre l'ús de traductors automàtics

Sessió sobre recursos per a la redacció i traducció de documents de la UPC

Sessió sobre recursos per a la comunicació multilingüe

Per millorar les presentacions orals
Com es pot avaluar la competència de comunicació oral de l'estudiantat?

Com et pots preparar millor per parlar en públic?
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Per acreditar el nivell de català
Convocatòria d'octubre de l'examen de nivell de suficiència per al PDI

Convocatòria de febrer dels exàmens dels nivells intermedi, suficiència, suficiència per al PDI i superior

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

Gramàtica exprés per preparar l'examen de suficiència

Cursos tutorats de nivells intermedi 1 i intermedi 2

Cursos tutorats de nivells de suficiència 1 i de suficiència 2

Classes de conversa de nivells intermedi i de suficiència

Plans d'autoaprenentatge personalitzats per al PDI

Proves de nivell

Per comunicar-te amb èxit i aconseguir crèdits de lliure elecció
Com pots redactar el PFC amb eficàcia?

Com pots preparar-te la presentació oral del PFC amb èxit?

Com pots elaborar un currículum eficaç?

Com pots tenir èxit en una entrevista de feina?

Com pots millorar la teva capacitat d’argumentació?

Per iniciar-te en el català i familiaritzar-te amb l'entorn
Kit de supervivència en català

Bàsic 1, Bàsic 1 per a parlants d’anglès i Bàsic 2

Elemental 1, Elemental 2 i Elemental 3

Taller de cultura catalana

80 pistes sobre l'estil de vida a Catalunya

Grup de conversa de nivell bàsic 2

Erasmus Intensive Language Course
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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 quatre mesos sense límit d'hores, una tutoria setmanal de
seguiment personalitzat per videomail i opció de dues webclasses mensuals one-to-one.

Dedicació mínima: 40 h (es recomana una dedicació mínima setmanal de 2,5 h)

Dates i
horari

Del 18 d'octubre al 18 de febrer

Sessió
informativa

14 d'octubre, 13 h, A6 102, Campus Nord

Impartició Training Services-Universitat de Mondragón per a la UPC

Oferta i
preus

PDF de l'oferta i preus

Ajuts
Pla de formació del PDI: amb els ajuts individuals es pot reembossar el 100 % de l'import si es compleixen les
condicions de l'ICE.

Informació 
del curs

PDF informatiu sobre el mètode Blended@medida

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Training Services
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  Talk 10: servei d'intercanvis lingüístics

Si t'interessa... Practicar llengües a través d'intercanvis amb parlants nadius de la UPC. Conèixer gent d'altres
països en un context distès. Intercanviar-hi coneixements i experiències.

Destinataris Membres de la UPC

Preu Gratuït

Informació i
inscripció

Web del Talk 10, de l'SLT
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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'n
feedback personalitzat de l'SLT.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat
Durada estimada: 20 h virtuals

Dedicació recomanada: 2,5 h setmanals

Seguiment Test, feedback personalitzat i possibilitat d'accés al Workshop to practise teaching through English

Informació del curs PDF informatiu

Dates i horari Grup doctorands: febrer (dates per determinar)

Sessió de presentació Presentació de totes les activitats formatives per fer docència en anglès: 5 d'octubre, 13 h

Tutora Ruth Murray, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Shortcut Formulae: itinerari curt
d’autoaprenentatge sobre símbols i fórmules en
anglès

Si t'interessa... Adquirir coneixements específics relacionats amb la docència en anglès de les matèries de la UPC.
Augmentar la fluïdesa a l'hora de descriure, oralment i per escrit, símbols i fórmules matemàtiques en anglès.
Guanyar confiança en la pronunciació d'aquestes notacions.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 10 h virtuals en dues setmanes

Dates Del 10 al 24 de gener

Seguiment Test i feedback personalitzat

Sessió de presentació Presentació de totes les activitats formatives per fer docència en anglès: 5 d'octubre, 13 h

Tutora Ruth Murray, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Novembre 2010

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

 inici  mapa del lloc  contacte  identifica't

sou a: inici » cursos de l'slt » shortcut formulae: itinerari curt d’autoaprenentatge sobre símbols i fórmules en anglès

 

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 de l'SLT

Cursos per a l'estudiantat de
doctorat

Shortcut Formulae: itinerari
curt d’autoaprenentatge
sobre símbols i fórmules en
anglès

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos/shortcut-formulae/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos/shortcut-formulae/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/90f727da8678f7d36498b527b08e239b
http://sites2.upc.edu/~www-ajudam-ow/CursosTardor/inscripcio.php
http://www.upc.edu/slt/cursos/shortcut-formulae/#amuntDeTot
http://www.upc.edu/slt/cursos/rss-ca
http://www.upc.edu/slt/cursos/sobre-aquest-web
http://www.upc.edu/slt/cursos/accessibilitat
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/shortcut-formulae&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://www.upc.edu/slt/cursos/doctorat
http://www.upc.edu/slt/cursos/doctorat
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/shortcut-formulae?set_language=en


Speed Teaching: pràctica de conversa en anglès entre docents — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/speed-teaching[04/02/2011 13:18:06]

   

  Speed Teaching: pràctica de conversa en
anglès entre docents

Si t'interessa... Treballar la fluïdesa verbal en anglès en un context participatiu i informal. Ser capaç d’explicar un
tema en tres minuts. Practicar la comprensió oral. Rebre i donar feedback. Repassar els errors gramaticals i de
pronunciació sorgits durant la sessió.

Destinataris Estudiantat de doctorat de la UPC

Durada i modalitat 2 h presencials

Dates i horari Dimarts, 25 de gener, 15 a 17 h

Codi 57 10-11

Lloc d'impartició Pendent

Funcionament de la
sessió

Sessió presencial de 2 h en què cada participant pren part en successives converses ràpides amb
torns de tres minuts al voltant de diversos temes tècnics relacionats amb la docència.

Tutora Ruth Murray, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït
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Workshop to practise your lecture — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/practise-lecture[04/02/2011 13:18:31]

   

  Workshop to practise your lecture

Si t'interessa... Fer una pràctica de docència en anglès. Compartir l'experiència amb altres professors que es
troben en la mateixa situació. Rebre feedback de la teva presentació.

Destinataris PDI partipant en el mòdul 3 de l'Academic Pathway

Durada i modalitat 4 h presencials

Dates i horari
1 de desembre, de 15 a 19 h

Grup doctorands: març (dates per determinar)

Lloc Per confirmar

Funcionament de la
sessió

Cada participant fa una pràctica de docència en anglès durant mitja hora davant de la resta de
participants i de la tutora, dels quals en rep un feedback, que consisteix en comentaris i
suggeriments per part del grup i una valoració detallada de la tutora.

Sessió de presentació Presentació de totes les activitats formatives per fer docència en anglès: 5 d'octubre, 13 h

Tutora Ruth Murray, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït
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Curs de redacció d’informes i articles científics — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/redaccio-informes-articles[04/02/2011 13:18:44]

   

  Curs de redacció d’informes i articles científics

Si t'interessa... Conèixer les característiques específiques de l’informe i l’article. Utilitzar estratègies discursives en
la redacció d’informes i articles per facilitar-ne la llegibilitat. Exposar de manera clara i directa la pregunta
d’investigació. Valorar qualitats com ara l’eficàcia, l’interès o l’objectivitat en la redacció d’informes i articles
científics.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 30 h (1 h presencial i 29 h d'aprenentatge tutorat)

Dates Del 18 d'octubre al 9 de desembre

Sessió presencial 18 d'octubre

Tutora Gina Oller, col·laboradora de l'SLT

Preu UPC gratuït, oferta dins del Pla de formació de l'ICE
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Sessió sobre criteris per redactar material docent en català — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/material-docent[04/02/2011 13:18:57]

   

  Sessió sobre criteris per redactar material
docent en català

Si t'interessa... Conèixer pautes i criteris per redactar material docent. Familiaritzar-te amb convencions
gràfiques, qüestions gramaticals, aspectes d’estructuració de continguts, etc. Saber quins recursos tens a l'abast
per resoldre els dubtes sobre llenguatge tècnic i científic.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 1,5 h presencials

Dates i horari 30 de novembre, de 12.30 a 14 h

Lloc d'impartició Per confirmar

Professorat Alan Lounds i Jordi Giner, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït
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Sessió sobre criteris per redactar documents de gestió de la UPC — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/documents-gestio[04/02/2011 13:19:18]

   

  Sessió sobre criteris per redactar documents
de gestió de la UPC

Si t'interessa... Conèixer els criteris del llibre d’estil de la UPC per redactar documentació. Familiaritzar-te amb
models de documents administratius. Saber quins recursos tens a l’abast per resoldre els dubtes sobre llenguatge
administratiu.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 1,5 h presencials

Dates i horari 16 de novembre, de 12.30 a 14 h

Lloc d'impartició Per confirmar

Professorat Alan Lounds i Jordi Giner, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït
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Sessió sobre l'ús de traductors automàtics — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/traductors-automatics[04/02/2011 13:19:32]

   

  Sessió sobre l'ús de traductors automàtics

Si t'interessa... Conèixer els millors traductors automàtics d'accés obert. Aprendre a treure'n el màxim rendiment.
Veure els passos que cal seguir per obtenir una versió final de qualitat.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 1,5 h presencials

Dates i horari 16 de novembre, de 12.30 a 14 h

Lloc d'impartició Per confirmar

Professorat Alan Lounds i Carme Tarín, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït
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Sessió sobre recursos per a la redacció i traducció de documents de la UPC — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/sessio-sobre-recursos-de-redaccio-i-traduccio-de-documents-de-la-upc[04/02/2011 13:19:43]

   

  Sessió sobre recursos per a la redacció i
traducció de documents de la UPC

Si t'interessa... Conèixer i aprendre a utilitzar els recursos recomanats per l'SLT per a la redacció i traducció de
documents de la UPC, amb què podràs reforçar l’autonomia en la comunicació escrita.

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 1,5 h presencials

Dates i horari 30 de novembre, de 12.30 a 14 h

Lloc d'impartició VS211

Professorat Jordi Giner i Carme Tarín, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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Sessió sobre recursos per a la comunicació multilingüe — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/recursos-comunicacio-multilingue[04/02/2011 13:19:57]

   

  Sessió sobre recursos per a la comunicació
multilingüe

Si t'interessa... Conèixer quins són els recursos destinats a reforçar l’autonomia en la comunicació escrita.
Aprendre a utilitzar-los per a la redacció i traducció de textos. Aprendre a localitzar recursos concrets per respondre
a necessitats lingüístiques puntuals.

Destinataris Curs ofert dins del Pla de formació del PAS

Durada i modalitat 4 h presencials

Dates i horari 10 de novembre, de 9.30 a 13.30 h

Lloc d'impartició Per confirmar

Professorat Alan Lounds i Carme Tarín, del Servei de Llengües i Terminologia
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Com es pot 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/avaluar-comunicacio-oral[04/02/2011 13:20:11]

   

  Com es pot avaluar la competència de
comunicació oral de l'estudiantat

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

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 4 h presencials

Dates i horari 30 de setembre, de 10 a 14 h

Lloc d'impartició Per confirmar

Professora Berta Gaya, tècnica de l'SLT

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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Com et pots preparar millor per parlar en públic? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/parlar-en-public[04/02/2011 13:20:54]

   

  Com et pots preparar millor per parlar en
públic?

Si t'interessa... Fixar els objectius que vols aconseguir quan has de parlar en públic. Identificar quins indicadors
del públic t'ajuden a saber si els està interessant el que expliques. Incorporar recursos per treballar amb antelació
un estat emocional òptim per a una bona presentació.

Destinataris PDI i estudiantat de doctorat de la UPC

Durada i modalitat 4 h presencials en dues sessions de 2 h

Dates i horari Gener-febrer (dates per determinar)

Lloc d'impartició Per confirmar

Professorat Marcel Genestar, col·laborador de l'SLT

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Novembre 2010

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

 inici  mapa del lloc  contacte  identifica't

sou a: inici » cursos de l'slt » com et pots preparar millor per parlar en públic?

 

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 de l'SLT

Cursos per a l'estudiantat de
doctorat

Com et pots preparar millor
per parlar en públic?

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos/parlar-en-public/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos/parlar-en-public/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/de0aa1e234e03cca7f0dfa58ae17fcd7
http://www.upc.edu/slt/cursos/parlar-en-public/#amuntDeTot
http://www.upc.edu/slt/cursos/rss-ca
http://www.upc.edu/slt/cursos/sobre-aquest-web
http://www.upc.edu/slt/cursos/accessibilitat
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/parlar-en-public&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://www.upc.edu/slt/cursos/doctorat
http://www.upc.edu/slt/cursos/doctorat
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/parlar-en-public?set_language=en


Convocatòria d'octubre de l'examen de nivell de suficiència per al PDI — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/convocatoria-octubre-examen[04/02/2011 13:21:06]

   

  Convocatòria d'octubre de l'examen de nivell de
suficiència per al PDI

Si t'interessa... Presentar-te a l'examen de nivell de suficiència per al PDI per obtenir un certificat d'acreditació de
coneixements de català.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 3 h

Dates i horari Dissabte 23 d'octubre de 2010, de 10 a 13 h

Lloc Per confirmar

Preu 35 €

Requisit
Tenir el nivell de llengua suficient per accedir a l'examen. Si no pots acreditar cap nivell, hauràs
de fer una prova de nivell tipus test.

Dates d'inscripció Fins a l'1 d'octubre

Inscripció Formulari d'inscripció
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Convocatòria de febrer dels exàmens dels nivells intermedi, de suficiència, de suficiència per al PDI i superior — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica...

http://www.upc.edu/slt/cursos/convocatoria-examens-febrer[04/02/2011 13:21:18]

   

  Convocatòria de febrer dels exàmens dels
nivells intermedi, de suficiència, de suficiència
per al PDI i superior

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

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 6 h

Dates i horari Dissabte 12 de febrer de 2011, de 9 a 15 h

Lloc Campus Nord

Preu 35 €

Requisit Haver seguit un curs de llengua catalana per assolir el nivell corresponent a l'examen.

Dates d'inscripció Del 9 al 20 de desembre de 2010
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Com és l'examen de nivell de suficiència del PDI? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/examen-suficiencia-pdi[04/02/2011 13:21:30]

   

  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 propi nivell. Determinar si es pot accedir directament a la convocatòria del mes
d'octubre o de febrer. Presentar itineraris de formació per preparar-s'hi.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 2 h presencials

Dates i horari 25 de novembre, d'11 a 13 h (sessió prèvia a l'examen de febrer)

Lloc d'impartició Per confirmar

Professor Jordi Vilaró, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC 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/gramatica-expres-nivellc[04/02/2011 13:21:42]

   

  Gramàtica exprés per preparar l'examen de
nivell C

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

Destinataris Membres de la UPC

Durada i modalitat 8 h presencials, en 4 sessions de 2 h cadascuna

Dates i horari dijous 13, 20, 27 de gener, i 3 de febrer, de 16.30 a 18.30 h

Lloc d'impartició Aularis, A3106

Professora Montserrat Pañell, col·laboradora de l'SLT

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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Intermedi 1. Introducció a la normativa i l'expressió escrita — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/intermedi1[04/02/2011 13:21:55]

   

  Intermedi 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

Durada i
modalitat

Del 22 de febrer al 9 de juny

Dates i
horari

Sessions presencials el 22 de febrer, 22 de març, 27 d'abril i 31 de maig (9 de juny examen)

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

Preu UPC gratuït

Matrícula Fins al 14 de febrer

Inscripció Formulari d'inscripció

Requisits
Tenir el nivell elemental 3. Si no pots acreditar cap nivell, cal que sol·licitis una prova de nivell prèviament a
didactica.slt@upc.edu.

Certificació El certificat equival a la superació de la prova final, que és interna de la UPC, no oficial

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc europeu comú de referència: B2.1
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Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/intermedi2[04/02/2011 13:22:09]

   

  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

Durada i
modalitat

Del 22 de febrer a l'11 de juny

Dates i horari Sessions presencials el 22 de febrer, 22 de març, 27 d'abril i 25 de maig (11 de juny examen)

LLoc
Cursos virtuals accessibles des de tots els campus. Les sessions presencials tindran lloc al Campus Nord,
tot i que també es poden organitzar en altres campus sota demanda.

Preu UPC gratuït

Matrícula Fins al 14 de febrer

Inscripció Formulari d'inscripció

Requisits
Tenir el nivell intermedi 1. Si no pots acreditar cap nivell, cal que sol·licitis una prova de nivell prèviament
a didactica.slt@upc.edu.

Certificació El certificat equival a la superació de l'examen oficial

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc europeu comú de referència: B2.2
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Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/suficiencia1[04/02/2011 13:22:20]

   

  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

Durada i
modalitat

Del 22 de febrer al 9 de juny

Dates i
horari

Sessions presencials el 22 de febrer, 24 de març, 28 d'abril i 2 de juny (9 de juny examen)

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

Preu UPC gratuït

Matrícula Fins al 14 de febrer

Inscripció Formulari d'inscripció

Requisits
Tenir el nivell intermedi 2. Si no pots acreditar cap nivell, cal que sol·licitis una prova de nivell prèviament a
didactica.slt@upc.edu.

Certificació El certificat equival a la superació de la prova final, que és interna de la UPC, no oficial.

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc europeu comú de referència: C1.1
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Suficiència 2. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/suficiencia2[04/02/2011 13:22:39]

   

  Suficiència 2. 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

Durada i
modalitat

Del 22 de febrer a l'11 de juny

Dates i
horari

Sessions presencials el 22 de febrer, 24 de març, 28 d'abril i 2 de juny (9 de juny examen)

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

Preu UPC gratuït

Matrícula Fins al 14 de febrer

Inscripció Formulari d'inscripció

Requisits
Tenir el nivell de suficiència 1. Si no pots acreditar cap nivell, cal que sol·licitis una prova de nivell prèviament
a didactica.slt@upc.edu.

Certificació El certificat equival a la superació de l'examen oficial

Equivalències Equivalència amb els nivells del Marc europeu comú de referència: C1.2

 

darrera modificació: Gener 2011

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

 inici  mapa del lloc  contacte  identifica't

sou a: inici » aprèn català » oferta de cursos » fitxes cursos » suficiència 2. aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral

 

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

Oferta de cursos

Formació per al PDI, el PAS i
l'estudiantat

Cursos a la xarxa

Certificats i acreditació oficial

Practica català

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/suficiencia2/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/suficiencia2/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/a4aafd26ad9e7c574fa5e525e04c6256
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/objectiu-del-curs-suficiencia-2
http://sites2.upc.edu/~www-ajudam-ow/CatalaSuficiencia/inscripcio.php
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/suficiencia2/#amuntDeTot
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/rss-ca
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/sobre-aquest-web
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/accessibilitat
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/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/suficiencia2&idApp=genweb
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/apren-catala
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos
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://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/formacio-per-al-pdi-i-pas
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/formacio-per-al-pdi-i-pas
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/cursos-a-la-xarxa
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/certificats-oficials
http://www.upc.edu/slt/apren-catala/practica-catala
http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt
http://www.upc.edu/slt/learn-catalan/courses/fitxes_cursos/advanced-2?set_language=en


Classes de conversa dels nivells intermedi i suficiència — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/classes-de-conversa-dels-nivells-intermedi-i-suficiencia[04/02/2011 13:22:50]

   

  Classes de conversa dels nivells intermedi i
suficiència

Si t'interessa... Millorar la fluïdesa en l'expressió oral. Practicar i consolidar estructures i vocabulari. Guanyar
confiança a l’hora de parlar en català o preparar-te per superar la part oral dels exàmens.

Destinataris Estudiantat, PDI i PAS que hagin de presentar-se a un examen de llengua catalana

Durada i modalitat 10 sessions presencials d'1 h de durada

Crèdits No

Dates i horari Del 26 d'octubre al 18 de gener, dimarts, de 16.30 a 17.30 h

Lloc impartició Per confirmar

Professora Montserrat Pañell, col·laboradora de l'SLT

Preu Gratuït

Requisit Tenir el nivell elemental 3

Matrícula Formulari d'inscripció
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Plans d'autoaprenentatge personalitzats per al PDI — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/plans-autoaprenentatge-pdi[04/02/2011 13:23:03]

   

  Plans d'autoaprenentatge personalitzats per al
PDI

Si t'interessa... Formar-te en llengua catalana de manera autònoma, al teu ritme i segons les teves necessitats,
fins a obtenir el nivell de suficiència o nivell C.

Destinataris PDI de la UPC

Durada Flexible, adaptada a les necessitats de l'usuari

Modalitat Autoaprenentatge amb material virtual i bibliografia complementària amb suport de 3 h de tutoria

Tutoria
3 h de tutoria individual, distribuïdes segons les necessitats de cada persona. 
Cal reservar hora prèviament. Un cop feta la inscripció, el tutor o tutora es posarà en contacte amb tu per
acordar data i hora per fer una prova de nivell prèvia a la 1a tutoria.

Lloc de la
tutoria

Aula d'autoaprenentatge de català al soterrani de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Les persones d'altres
campus poden tenir aquest servei a distància (caldrà concertar dia i hora prèviament).

Horari de la
tutoria

A partir del 28 de setembre, dimarts de 16.30 a 18 h i dijous de 12 a 13.30 h

Tutors Personal del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Octubre 2010

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

 inici  mapa del lloc  contacte  identifica't

sou a: inici » cursos de l'slt » plans d'autoaprenentatge personalitzats per al pdi

 

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 de l'SLT

Cursos per a l'estudiantat de
doctorat

Plans d'autoaprenentatge
personalitzats per al PDI

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos/plans-autoaprenentatge-pdi/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos/plans-autoaprenentatge-pdi/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/a38f31e5be95edf4736a60c864f651c6
http://sites2.upc.edu/~www-ajudam-ow/CursosTardor/inscripcio.php
http://www.upc.edu/slt/cursos/plans-autoaprenentatge-pdi/#amuntDeTot
http://www.upc.edu/slt/cursos/rss-ca
http://www.upc.edu/slt/cursos/sobre-aquest-web
http://www.upc.edu/slt/cursos/accessibilitat
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/plans-autoaprenentatge-pdi&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://www.upc.edu/slt/cursos/doctorat
http://www.upc.edu/slt/cursos/doctorat
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/plans-autoaprenentatge-pdi?set_language=en


Proves de nivell — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/proves-nivell[04/02/2011 13:23:21]

   

  Proves de nivell

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.

Destinataris Membres de la UPC

Dates i horari dimarts de 16.30 a 18 h i dijous de 12 a 13.30 h (s'assignarà hora i lloc prèviament)

Lloc
Servei de Llengües i Terminologia, Jordi Girona, 31, edifici TG, Campus Nord, o bé a
l'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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Com pots redactar el PFC amb eficàcia? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/redactar-pfc[04/02/2011 13:23:33]

   

  Com pots redactar el PFC amb eficàcia?

Si t'interessa... Aprendre pautes per redactar el PFC. Conèixer criteris per millorar la llegibilitat de la teva
redacció. Utilitzar correctament la terminologia i les convencions gràfiques pròpies del llenguatge tècnic i científic.
Saber usar un llenguatge adequat al context i als destinataris.

Destinataris Estudiantat de la UPC

Durada i modalitat 5 sessions presencials de 2 h

Crèdits 1 crèdit de lliure elecció (no ECTS)

Dates 13 i 20 de desembre, 10, 17 i 24 de gener, dilluns, de 15 a 17 h

Sessió presencial Per confirmar

Tutores Berta Gaya i Montserrat Marigó, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu 50 €

Inscripció Formulari d'inscripció
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Com pots preparar-te la presentació oral del PFC amb èxit? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/presentar-pfc[04/02/2011 13:23:44]

   

  Com pots preparar-te la presentació oral del
PFC 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.

Destinataris Estudiantat de la UPC

Durada i modalitat 5 sessions presencials de 2 h

Crèdits 1 crèdit de lliure elecció (no ECTS)

Dates 2, 4, 9, 11 i 16 de novembre, de 15 a 17 h

Aula A5 201

Tutors Marcel Genestar, col·laborador de l'SLT, i Berta Gaya, del Servei de Llengües i Terminologia

Preu Gratuït
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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/curriculum-eficac[04/02/2011 13:24:08]

   

  Com 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 pertinènçia de les
dades que es volen incorporar al currículum. Conèixer 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 h virtuals i una entrevista personal amb cada participant abans de començar el curs

Crèdits 2,5 crèdits de lliure elecció (no ECTS)

Dates Del 2 de desembre al 10 de gener

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

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

Preu 98,55 €
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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/entrevista-feina[04/02/2011 13:24:19]

   

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

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

Crèdits 1,5 crèdits de lliure elecció (no ECTS)

Dates Del 2 de desembre al 10 de gener

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

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

Preu 73,55 €
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Com pots millorar la teva capacitat d'argumentació? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/millorar-argumentacio[04/02/2011 13:24:32]

   

  Com pots millorar la teva capacitat
d'argumentació?

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

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

Crèdits 4,5 crèdits de lliure elecció (no ECTS)

Dates Per determinar, a partir del desembre de 2010

Sessió presencial Per determinar

Tutora Gina Oller, col·laboradora de l'SLT

Preu 148,55 €
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