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  Cursos de tardor de l'SLT, 2011

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

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

Informació general

Més informació: cursos.slt@upc.edu

Programació vinculada al Pla de llengües UPC

Segueix les novetats a twitter.com/SLT_UPC

Tria el curs:

Per activar el teu anglès

Per practicar el teu anglès

Per preparar-te per a l'examen d'acreditació d’anglès

Per comunicar i difondre la recerca 

Per redactar documentació administrativa

Per avaluar la competència oral

Per iniciar-te en el català

Per acreditar el nivell de català

Per comunicar-te amb èxit i aconseguir crèdits 

Per apropar-te a la cultura i la llengua xinesa

Llista de cursos per destinataris:

Cursos PDI

Cursos PAS

Cursos estudiantat

Cursos doctorands

Cursos UPC Alumni Premium

 

 

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

English pronunciation: sounds, stress and intonation. Online practice

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

Per practicar el teu anglès
Pràctica informal: Pub Quiz

Pràctica informal: Book Club

Pràctica informal: 59 seconds

Talk 10 Intercanvis lingüístics

Speed Talking

Per preparar-te per a l'examen d'acreditació d'anglès
FCE: Cambridge First Certificate in English. Examination Practice

IELTS: International English Language Testing System. Exam preparation and practice
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Per comunicar i difondre la recerca 
Research Article Abstracts and Introductions

Academic Communication Resources

Taller sobre recursos per a la redacció científica

Presenting in English: 3 steps forward

Com et pots preparar millor per parlar en públic

Com publicar un mateix contingut en tres formats diferents (web, ePub i PDF)

PhD Pathway: Academic Presentations in English

Com argumentar amb eficàcia

Per redactar documentació administrativa
Taller de correspondència administrativa i correus electrònics

Taller de recursos per a la comunicació multilingüe

Taller per millorar la redacció de documents administratius

Per avaluar la competència oral dels estudiants
Com comunicar: avalua la competència oral amb rúbriques automatitzades i personalitzables

Per iniciar-te en el català
Kit de supervivència en català

Sessions de reforç oral de català

Català 2: expressió oral i expressió escrita de textos breus

Pràctica oral de català

Per acreditar el nivell de català
Convocatòria d'octubre de l'examen de suficiència per al PDI

Preparació per a l'examen de suficiència del PDI

Gramàtica exprés per preparar l'examen de suficiència

Itinerari per superar l'examen de suficiència del PDI

Proves de nivell

Pràctiques de redacció per millorar l'expressió escrita

Cursos de llengua catalana

Per comunicar-te amb èxit i aconseguir crèdits
Com pots elaborar un currículum eficaç?

Com pots tenir èxit en una entrevista de feina?

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

La redacció del treball científic

Per apropar-te a la cultura i la llengua xinesa
La Xina més a prop. Pistes per relacionar-te amb persones de la cultura xinesa

Curs virtual d'iniciació a la llengua xinesa
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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. 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 Del 10 d'octubre al 10 de febrer

Període d'inscripció Del 21 de setembre al 6 d'octubre

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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Curs Preu Accés Tutoria  

Pronunciation practice (tots els nivells) 21,25 € 12 mesos No +info

  English pronunciation: sounds, stress and
intonation. Online practice

Si t'interessa... Millorar, polir o perfeccionar la teva pronunciació en anglès. Una pronunciació correcta és
essencial per a la bona comunicació i comprensió oral, sigui per fer docència, parlar en públic, per telèfon o per
viatjar. Aquest estiu oferim cursos mitjançant Netlanguages que et permetrà aconseguir el teu objectiu.

Descripció Els cursos en línia de Pràctiques de pronunciació 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. En tots els nivells es treballa la pronunciació, l'accent i
l'entonació.

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 Del 21 de setembre al 6 d'octubre

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages
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      Curs Preu Accés Tutoria  

      Telephoning B1 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Telephoning B2 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Meetings B1 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Meetings B2 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Writing B1 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Writing B2 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Travelling B1 63,75 € 2 mesos Sí +info

      Travelling B2 63,75 € 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 Del 21 de setembre al 6 d'octubre

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages
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  Pràctica informal: Pub Quiz

Si t'interessa... Practicar l'anglès en un ambient informal. Millorar les teves habilitats de comprensió oral.
Interaccionar amb un professor nadiu i altres persones de la UPC. Socialitzar-te en anglès. Passar-t'ho bé aprenent
curiositats i responent preguntes divertides de coneixement general.

Descripció Joc d'equip de preguntes i respostes, a l'estil del Trivial Pursuit, que té lloc en un pub.

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

Durada i modalitat 2 hores presencials

Nivell Per participar-hi es recomana tenir un nivell B1 com a mínim

Dates dilluns 17 d'octubre, de 21 a 23 h (codi 34)

dilluns 21 de novembre, de 21 a 23 h (codi 35)

dilluns 19 de desembre, de 21 a 23 h ( codi 36)

Lloc Kitty O'Sheas Irish Pub, c. Nau Santa Maria, 5, Barcelona

Coordinador Yusuf Razzaque, col·laborador de l'SLT

Places limitades 50 persones per sessió

Preu UPC gratuït

Codis 34-11/12: PQ d'octubre
35-11/12: PQ de novembre
36-11/12. PQ de desembre

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Pràctica informal: Book Club

Si t'interessa... Practicar l'anglès en un ambient informal. Millorar les teves habilitats de comprensió escrita i
d’expressió oral. Interaccionar amb un professor nadiu i altres persones de la UPC. Llegir literatura en anglès.
Guanyar fluïdesa a l’hora de parlar. Passar-t'ho bé parlant de llibres i de les històries que s’hi expliquen.

Organització Servei de Llengües i Terminologia

Destinataris PDI, PAS, doctorands i estudiantat del Campus del Baix Llobregat

Durada i modalitat 90 minuts presencials cada sessió

Nivell Per participar-hi es recomana tenir un nivell B1 com a mínim

Lectura The Dark Fields, d'Alan Glynnr

Dates Primera sessió: dimecres 26 d'octubre, de 14.30 a 16 h

Segona sessió: dimecres 9 de novembre, de 14.30 a 16 h

Tercera sessió: dimecres 23 de novembre, de 14.30 a 16 h

Lloc Campus del Baix Llobregat, sala de formació de la biblioteca D7-110 (1a planta)

Professor Veronica Vázquez, col·laborador de l'SLT

Places limitades 30 persones

Codi 42-11/12

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció

Organització L'SLT organitza aquesta activitat amb el suport de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

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

Durada i modalitat 90 minuts presencials cada sessió

Nivell Per participar-hi es recomana tenir un nivell B1 com a mínim

Lectures Lectura 1: The Dark Fields, d'Alan Glynnr

Lectura 2: Fahrenheit 451, de Ray Bradbury

Dates Lectura 1, codi 32-11/12
Primera sessió: dimarts 11 d'octubre, de 12 a 13.30 h

Segona sessió: dimarts 25 d'octubre, de 12 a 13.30 h

Tercera sessió: dimarts 8 de novembre, de 12 a 13.30 h

Lectura 2, codi 33-11/12
Primera sessió: dimarts 22 de novembre, de 12 a 13.30 h

Segona sessió: dimarts 13 de desembre, de 12 a 13.30 h

Tercera sessió: dimarts 20 de desembre, de 12 a 13.30 h

Lloc Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, PO

Professor Yusuf Razzaque, col·laborador de l'SLT

Places limitades 30 persones

Codis Lectura 1:  codi 32-11/12
Lectura 2: codi 33-11/12

Preu UPC gratuït
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UPC Alumni Premium: 10 €

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.
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  Pràctica informal: 59 seconds

Si t'interessa... Treballar la fluïdesa verbal en anglès. Ser capaç de donar la teva opinió sobre un tema en poc
temps. Millorar les teves habilitats de comprensió escrita i d’expressió oral. Interaccionar amb un professor nadiu i
altres persones de la UPC. Passar-t'ho bé parlant de temes d’actualitat en anglès.

Descripció
Joc de debat, a l’estil del programa televisiu, en què els participants posen en comú en anglès les
seves opinions sobre uns temes acordats prèviament, en torns de 59 segons.

Destinataris PDI, PAS i estudiantat del Campus del Baix Llobregat

Durada i modalitat 90 minuts presencials

Dates i horari
Primera sessió: dimecres 2 de novembre, de 14.30 a 16 h
Segona sessió: dimecres 16 de novembre, de 14.30 a 16 h
Tercera sessió: dimecres 30 de novembre, de 14.30 a 16 h

Lloc Campus del Baix Llobregat, sala de formació de la biblioteca D7-110 (1a planta)

Professor Veronica Vázquez, col·laborador de l'SLT

Places limitades 20 persones

Preu UPC gratuït

Codi  43-11/12

Inscripció Formulari d'inscripció

Descripció
Joc de debat, a l’estil del programa televisiu, en què els participants posen en comú en anglès les
seves opinions sobre uns temes acordats prèviament, en torns de 59 segons.

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

Durada i modalitat 90 minuts presencials

Dates i horari

Primera sessió: dimarts 4 d'octubre, 12 h
Segona sessió: dimarts 18 d'octubre, 12 h
Tercera sessió: dimarts 15 de novembre, 12 h
Quarta sessió: dimarts 29 de novembre, 12 h

Lloc Barcelona, Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

Professor Yusuf Razzaque, col·laborador de l'SLT

Places limitades 20 persones

Preu
UPC gratuït
UPC Alumni Premium: 10 €

Codi  37- 11/12

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.
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Talk 10 Intercanvis lingüístics — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/talk-10-intercanvis-linguistics[18/11/2011 8:59:57]

   

  Talk 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
PD, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Preu Gratuït

Informació Web de l'SLT

Data d'inici A partir del 17 d'octubre de 2011

darrera modificació: Oct 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 » cursos de l'slt » talk 10 intercanvis lingüístics

 

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

Talk 10 Intercanvis
lingüístics

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos/talk-10-intercanvis-linguistics/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos/talk-10-intercanvis-linguistics/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/d6ea2e90b1bec7c658c01fda0a131223
http://www.upc.edu/slt/cursos/talk-10-intercanvis-linguistics/#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/talk-10-intercanvis-linguistics&idApp=genweb
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/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
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/traduccions
http://www.upc.edu/slt/acollida
http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc
http://www.upc.edu/slt/cursos
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/talk-10-intercanvis-linguistics?set_language=en


Speed Talking — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/speed-talking-tardor[18/11/2011 9:00:23]

   

  Speed Talking

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 PDI, PAS, doctorands, estudiantat

Durada i modalitat 90 minuts

Dates i horari 14 de novembre de 2011, de 14.30 a 16 h

LLoc Campus del Baix Llobregat, sala de formació de la biblioteca D7-110 (1a planta)

Tutora Veronica Vázquez, col.laboradora del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Codi 44-11/12

Inscripció Formulari d'inscripció

darrera modificació: Oct 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 » cursos de l'slt » speed talking

 

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

Speed Talking

Español  English

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/cursos/speed-talking-tardor/sendto_form
http://www.upc.edu/slt/cursos/speed-talking-tardor/sendto_form
javascript:this.print();
javascript:this.print();
http://www.upc.edu/slt/resolveuid/bfd6b6f9822888cf48741cafadd86dd8
http://sites2.upc.edu/slt/ajudam/ow/ActivitatsSLT/inscripcio.php
http://www.upc.edu/slt/cursos/speed-talking-tardor/#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/speed-talking-tardor&idApp=genweb
http://www.upc.edu/slt/
http://www.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/slt/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
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/traduccions
http://www.upc.edu/slt/acollida
http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc
http://www.upc.edu/slt/cursos
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/speed-talking-tardor?set_language=en
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Curs Preu Accés Tutoria  

First Certificate Examination Practice 41,65 € 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 Del 21 de setembre al 6 d'octubre

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages
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       Curs Preu Accés Tutoria  

       IELTS Preparation course 75,65 € 3 mesos Sí +info

       IELTS Speaking test preparation 135,15 € 3 mesos Sí +info

       IELTS Writing test preparation 92,65 € 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 Del 21 de setembre al 6 d'octubre

Inscripció Formulari d'inscripció al web de Netlanguages
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  Research Article Abstracts and Introductions

Si t'interessa... Conèixer pautes per a l’estructura i l’estil dels articles de recerca per millorar les possibilitats de
publicar el teu treball en revistes internacionals. La sessió serà informativa, analítica i pràctica.

Destinataris Doctorands

Durada i modalitat 3 h presencials

Dates i horari 30 de novembre, de 10 a 13 h

Lloc d'impartició Edifici Vértex, VS206A, Campus nord

Professorat Alan Lounds, Servei de Llengües i Terminologia

Preu Gratuït

Codi  22-11/12

Programa A genre-based approach to authoring
Abstracts and introductions come together to tell nearly the “whole story” of the research
experience. In this workshop the conventions and underlying structure of these sections will be
examined from a genre perspective, with special emphasis on the use of standard features that
conform to readers’ expectations. Knowledge of these conventions will allow authors to improve
their chances of success.

In the first part, the basics of genre analysis applied to research articles will be introduced and
different conventions for the writing of abstracts will be considered. In the second part, a model
for analyzing introductions and for identifying strategic “moves” in the discourse will be presented.
Attention will also be paid to the use of tense and phraseology.

The workshop will be very practical and participative, using examples, exercises and group
discussion.

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Academic Communication Resources

Si t'interessa... Descobrir tota l’oferta de recursos per a la comunicació en un context acadèmic i més
específicament la comunicació escrita. Els recursos han estat seleccionats per l’SLT tenint en compte les necessitats
de la comunitat UPC. Aquesta sessió t’ensenyarà manuals sobre com escriure en anglès, guies d’estil, plantilles i
exercicis de gramàtica i d’autoaprenentatge de gran utilitat.

Destinataris Doctorands

Durada i modalitat 3 h presencials

Dates i horari 23 de novembre, de 10 a 13 h

Lloc d'impartició Edifici Vértex, VS211, Campus Nord, Barcelona

Professorat Alan Lounds, Servei de Llengües i Terminologia

Preu Gratuït

Codi  21-11/12

Programa Improve your writing skills through the web
This workshop will present the scientific communication resources that are currently hosted on the
website of the UPC’s Language and Terminology Service in the section “Academic Communication
Resources”. The main focus will be on written communication resources, including writing manuals,
style guides, templates, grammars and self-learning exercises. Online text corpora will be
presented as a means to resolve doubts about the most usual forms of expression in a given
discipline. The workshop will be very practical and participative, using examples, exercises and
group discussion.

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Taller sobre recursos per a la redacció
científica

Si t'interessa... Conèixer els aspectes bàsics de la redacció científica i accedir als recursos de suport a la redacció
propis de la UPC.

Destinataris
PDI i doctorands
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat 2 h presencials

Dates i horari 21 d'octubre, de 10.30 a 12.30 h

Lloc d'impartició VS210, edifici Vèrtex, Campus Nord

Professorat Jordi Giner, tècnic del Servei de Llengües i Terminologia

Preu
UPC: Gratuït
UPC Alumni Premium: 10 €

Codi  28-11/12

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.
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  Presenting in English: 3 steps forward

Si t'interessa... Identificar i treure el màxim profit de les teves habilitats innates per millorar la qualitat i
l’efectivitat de les teves presentacions acadèmiques, sigui per fer docència, per participar en congressos o difondre
la teva recerca. Cada sessió és un pas endavant per millorar la comunicació en públic.

Destinataris
PDI / Doctorands
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat 12 hores presencials en 3 sessions de 4 hores

Dates i horari 26 i 28 d'octubre i 2 de novembre, de 10 a 14 h

Lloc d'impartició 26/10: A6 104 Campus Nord. 28/10 i 2/11: VS210 Edifici Vèrtex, Campus Nord

Professorat
Robert Long, especialista en programació neurolingüística aplicada a parlar en públic i
col·laborador de l’SLT

Preu
UPC:10 €
UPC Alumni Premium: 69 €

Codi curs  26-11/12

Programa Enllaç al programa

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.
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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/com-preparar-parlar-en-public[18/11/2011 9:03:41]

   

  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
Doctorands
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat 12 h presencials en 3 sessions de 4 h

Dates i horari 9, 11 i 16 de novembre, de 10 a 14 h

Lloc d'impartició Edifici Vértex, VS 213, Campus Nord

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

Preu
UPC: 10 €
UPC Alumni Premium: 69 €

Codi  25-11/12

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.

Programa 1. Observació de la realitat i cicle d'aprenentatge
2. Comunicació verbal i no verbal
3. Definir objectius per a la presentació
4. Gestió dels estats personals
5. Sistemes de percepció i representació
6. Sintonia: la relació amb l'auditori
7. Suports i ajudes a la presentació
8. ComComunicar: rúbrica d’avaluació; 50 consells
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Com publicar un mateix contingut en tres formats diferents (web, ePub i PDF) — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/sessio-informativa-sobre-com-publicar-un-mateix-contingut-en-tres-formats-diferents-web-epub-i-pdf[18/11/2011 9:03:56]

   

  Com publicar un mateix contingut en tres
formats diferents (web, ePub i PDF)

Si t'interessa... Obrir l’accés a certs materials o continguts i, amb unes quantes operacions, fer-ho en tres formats
diferents. Pujar materials o continguts llegibles al teu espai web en tres formats. Seguint uns quants passos es pot
escriure per a la xarxa i a la vegada aprofitar el mateix text per crear un llibre electrònic (ePub) i un PDF.

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

Durada i modalitat 2 h presencials

Dates i horari 1 de desembre, de 10 a 12 h

Lloc d'impartició Barcelona,

Professorat Pere Farrando, editor i corrector, col·laborador de l'SLT

Preu
UPC: Gratuït
UPC Alumni Premium: 10 €

Codi  27-11/12

Programa Programa en pdf

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.
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PhD pathway: academic presentations in English — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/phd-pathway[18/11/2011 9:04:10]

   

  PhD pathway: academic presentations in
English

Si t'interessa... Fer presentacions acadèmiques en anglès seguint un itinerari d'autoaprenentatge dissenyat per
l'SLT a partir de recursos disponibles a la xarxa. Treballar la pronunciació, l'expressió i comprensió orals, la
gramàtica i el vocabulari de l'anglès amb finalitats acadèmiques. Practicar especialment la fraseologia freqüent
d'una presentació acadèmica, fer exercicis pràctics i rebre'n feedback personalitzat de l'SLT.

Destinataris Doctorands

Durada i modalitat 8 setmanes (40 hores)

Aprenentatge virtual amb suport de la tutora

Dates Del 10 d'octubre al 2 de desembre

Tutora Ruth Murray, tècnica del Servei de Llengües i Terminologia

Codi  20-11/12

Preu UPC gratuït

Inscripció Formulari d'inscripció
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Com argumentar amb eficàcia — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/com-argumentar-amb-eficacia[18/11/2011 9:04:19]

   

  Com argumentar amb eficàcia

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 Curs ofert dins el Pla de formació del PDI-ICE

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

Dates Del 24 d'octubre al 2 de desembre de 2011

Sessió presencial 24 d'octubre, de 13 a 14 h

Lloc Per determinar

Tutora Gina Oller, col·laboradora de l'SLT
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Taller de correspondència administrativa i correus electrònics — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/taller-de-correspondencia-administrativa-i-correus-electronics[18/11/2011 9:04:31]

   

  Taller de correspondència administrativa i
correus electrònics

Si t'interessa... Identificar les principals característiques i aplicar els criteris per aprendre a redactar correus
electrònics i correspondència administrativa eficaç.

Destinataris Curs ofert dins del Pla de formació del PAS

Durada i modalitat 12 h presencials

Dates i horari 20, 22 i 27 de setembre; dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 h

Lloc d'impartició Per determinar

Professorat Montserrat Pañell, col·laboradora del Servei de Llengües i Terminologia
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  Taller de recursos per a la comunicació
multilingüe

Si t'interessa... Conèixer i aprendre a utilitzar els recursos multilingües destinats a reforçar l'autonomia en 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 12 h presencials

Dates i horari 22, 24 i 29 de novembre; dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 h

Lloc d'impartició Per determinar

Professorat Tècnics del Servei de Llengües i Terminologia

darrera modificació: Sep 2011
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  Taller per millorar la redacció de documents
administratius

Si t'interessa... Adquirir seguretat i autonomia a l'hora d'elaborar documents i aplicar correctament els criteris del
llibre d'estil de la UPC en els textos administratius.

Destinataris Curs ofert dins del Pla de formació del PAS

Durada i modalitat 12 h presencials

Dates i horari 8, 10 i 15 de novembre; dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 h

Lloc d'impartició Per determinar

Professorat Tècnics del Servei de Llengües i Terminologia
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  Com comunicar: avalua la competència oral
amb rúbriques automatitzades i
personalitzables

Si t'interessa... Avaluar de manera informatitzada la competència de comunicació oral de l'estudiantat.

Personalitzar rúbriques pel que fa als criteris i les qualificacions. Guardar electrònicament els informes d'avaluació

de cada alumne.

Destinataris PDI

Durada i modalitat 2 h presencials

Dates i horari 27 d'octubre, dimarts, d'11 a 13 h

Lloc d'impartició aula A6101, Aulari A6 (Campus Nord)

Professorat Berta Gaya, Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Codi  29-11/12

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Català 1. Kit de supervivència en català

Si t'interessa... Tenir un primer contacte amb el català. Adquirir coneixements bàsics de llengua: gramàtica
bàsica, vocabulari bàsic, expressions bàsiques... Preparar-te per poder seguir les classes en català. Interactuar
d'una manera senzilla. Familiaritzar-te amb els principals aspectes de la cultura i la societat catalanes.

Destinataris Estudiantat internacional i de programes de mobilitat, PDI i PAS visitants de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat 7 setmanes, 55 hores

17 h presencials amb tutor

38 h d’aprenentatge virtual guiat per un tutor

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

Nivell del curs Equivalent al nivell A 2.1 del Marc Europeu Comú de Referència

Preu UPC: gratuït 
No UPC: 135 €
UPC Alumni Premium: 90 €

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.

Informació Per a més consultes: cursos.slt@upc.edu

Horaris i grups

Codi: 01-11/12  Inici: 5 de setembre - Final: 24 d'octubre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

5, 6, 7, 8 i 9 setembre dl. a dv., 14 - 16 h
Campus Nord

A2 201
Oriol Lladó

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

12, 19 i 26 setembre
3, 10, 17 i 24 octubre

dl., 14 - 15 h
Edifici Vèrtex

VS211 i VS219
Montserrat Pañell

Codi:  02-11/12    Inici: 12 de setembre - Final: 31 d'octubre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

12, 13, 14, 15
i 16 setembre

dl. a dv., 11 - 13 h
Edifici Vèrtex

VS215
Marta Lecumberri

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
19 i 26 setembre Edifici Vèrtex
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1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

3, 10, 17, 24 i 31 octubre
dl., 12 - 13 h

VS210 i VS215
Marta Lecumberri

Codi:  03-11/12    Inici: 19 de setembre - Final: 15 de novembre
For English speakers

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

19, 20, 21, 22
i 23 setembre

dl. a dv., 14 - 16 h
Edifici Vèrtex

VS215
Anna Bellosta

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

27 setembre
4, 11, 18 i 25 octubre
8 i 15 novembre

dm., 14 - 15 h
dm. 4 d'octubre:
16.30-17.30 h

Edifici Vèrtex
VS210 i VS215

Marta Lecumberri

Codi: 04-11/12   Inici: 19 de setembre - Final: 15 de novembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

19, 20, 21, 22
i 23 setembre

dl. a dv., 16 - 18 h
Edifici Vèrtex

VS215
Maria Pardo

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

27 setembre
4, 11, 18 i 25 octubre
8 i 15 novembre

dt., 16 - 17 h
Edifici Vèrtex

VS211 i VS210
Montserrat Pañell

Codi: 05-11/12   Inici: 3 d'octubre - Final: 24 de novembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

3, 4, 5, 6 i 7 d'octubre dl. a dv., 14-16 h
Edifici Vèrtex

VS214
Marta Lecumberri

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)
*Aquests dies s'ofereixen unes hores de 
reforç oral com a prova pilot, a la 
mateixa aula de la sessió presencial.

13*, 20 i 27 octubre
3*, 10, 17 i 24* novembre

dj., 14 - 15 h
Edifici Vèrtex

VS211 i VS206
Marta Lecumberri

Codi: 06-11/12   Inici: 3 d'octubre - Final: 24 de novembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

3, 4, 5, 6 i 7 d'octubre dl. a dv., 11 - 13 h
Edifici Vèrtex

VS210
Oriol Lladó

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

13, 20 i 27 octubre
3, 10, 17 i 24 novembre

dj., 12 - 13 h

Edifici Vèrtex
VS211

20 oct: VS210
27 oct: VS206B

nov: VS219

Montserrat Pañell

Codi: 07-11/12   Inici: 17 d'octubre - Final: 14 de desembre
For English speakers

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

17, 18, 19, 20 i 21 octubre dl. a dv., 14-16 h
Edifici Vèrtex

VS215
Maria Pardo

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

26 octubre
2, 9, 16, 23 i 30 novembre
14 desembre

dc., 14 - 15 h
Edifici Vèrtex

VS210 i VS215
Marta Lecumberri

Codi: 08-11/12   Inici: 17 d'octubre - Final: 14 de desembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat
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Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

17, 18, 19, 20 i 21 octubre dl. a dv., 16 - 18 h

Edifici Vèrtex
VS215

BRGF
18 oct.: S102

Anna Bellosta

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

*Aquests dies s'ofereixen unes hores de
reforç oral com a prova pilot, a la 
mateixa aula de la sessió presencial

26* octubre
2, 9, 16, 23*i 30 novembre
14* desembre

dc., 16 - 17 h
Edifici Vèrtex

VS211 i VS215
Montserrat Pañell

Codi: 17-11/12   Inici: 17 d'octubre - Final: 14 de desembre
Campus de Terrassa

Activitat Dates Horari Lloc d'impartició Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

17, 18, 19, 20
i 21 octubre

dl. a dv., 16 - 18 h
EET 202

Campus Terrassa
Marta Lecumberri

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

26 octubre
2, 9, 16, 23
i 30 novembre
14 desembre

dc., 17 - 18 h
EET 0.10  i EET 203

Campus Terrassa
Marta Lecumberri

Codi: 45-11/12   Inici: 17 d'octubre - Final: 14 de desembre

Activitat Dates Horari
Lloc

d'impartició
Professorat

Setmana 1
1 sessió presencial diària (2 h)
+ recorregut virtual cultural a Delicious (5 h)

17, 18, 19, 20 i 21 octubre dl. a dv., 11 - 13 h

 
Campus Nord

C6 003
 

Montse Riera

Setmana 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1 sessió presencial setmanal (1 h)
+ formació virtual (33 h)

26 octubre
2, 9, 16, 23 i 30 novembre
14 desembre

dc., 11 - 12 h

 Edifici Vèrtex
VS211

i
 Campus Nord

C6 003

Montse Riera
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  Sessions de reforç oral de català

Si t'interessa... Utilitzar i ampliar el vocabulari i les estructures que estàs aprenent. Guanyar confiança en l'ús del
català oral. Activitats associades als cursos de Català 1 (grups 05 i 08), Català 2 (grups 10) i Nivell de suficiència
(grups 14 i 15).

Destinataris Estudiants de català dels grups pilot:

Català 1. Kit de supervivència: grups 05 i 08

Suficiència 1 i 2: grups 14 i 15

Durada i modalitat 3 sessions presencials d'1 h de durada

Preu UPC gratuït

Aula L'aula assignada per a les sessions presencials de cada curs
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  Català 2. Expressió oral i expressió escrita de
textos breus

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

Destinataris
Estudiantat internacional i de programes de mobilitat, PDI i PAS visitants de la UPC
Obert a UPC Alumni Premium

Durada i modalitat
7 setmanes 

8 hores presencials amb tutor

42 hores d'aprenentatge virtual guiat amb un tutor

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)

Preu
UPC: gratuït
No UPC: 135 €
UPC Alumni Premium: 90 €

Inscripció
Informació sobre la matrícula

Formulari d'inscripció

Informació
sobre el pagament

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

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

Requisits Tenir el nivell Català 1

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

Equivalències Equivalent al nivell A2.2 del Marc europeu comú de referència

Informació Per a més consultes: cursos.slt@upc.edu

Horaris i grups

Codi: 10-11/12  Inici: 31 d'octubre  Final: 19 de desembre

Activitat Dates
Horari de la sessió

presencial
Lloc d'impartició Professorat

Català 2

 

31 d'octubre
7, 14, 21 i 28 de novembre

5, 12 i 19 de desembre
Dilluns, 14 a 15 h

Edifici Vèrtex
VS211 i VS218

Marta
Lecumberri

Codi: 46-11/12  Inici: 31 d'octubre  Final: 19 de desembre

Activitat Dates
Horari de la sessió

presencial
Lloc d'impartició Professorat
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Català 2

 

31 d'octubre
7, 14, 21 i 28 de novembre

5, 12 i 19 de desembre
Dilluns, 15.30 a 16.30 h ANUL·LAT  

Codi: 11-11/12  Inici: 5 de desembre  Final: 20 de febrer

Activitat Dates
Horari de la sessió

presencial
Lloc d'impartició Professorat

Català 2

5 i 12 de desembre
16, 23 i 30 de gener
6, 13 i 20 de febrer

 

Dilluns, 15 a 16 h -- --
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  Pràctica oral de català

Si t'interessa... Practicar el català en un ambient informal. Millorar les teves habilitats de comprensió escrita i
d’expressió oral. Guanyar fluïdesa a l’hora de parlar.

Descripció Taller de pràctica oral sobre Tintín

Destinataris Estudiants de català dels cursos:

Elemental 3

Intermedi 1 i 2

Suficiència 1 i 2

Durada i modalitat 1 sessió presencial d'1 h de durada + sortida al cinema i tertúlia

Dates Primera sessió: introducció al personatge de Tintín i l'univers del seu creador, el dibuixant belga
Hergé, dimarts 15 de novembre, de 14 a 15 h

Segona sessió: sortida al cinema per veure la pel·lícula El secret de l'unicorn + tertúlia, dijous
17 de novembre, 16 h

Professorat Oriol Lladó, col·laborador de l’SLT

Preu UPC gratuït

Codi 48-11/12

Lloc Primera sessió: aula d'assessorament de llengua catalana, soterrani de la Biblioteca Rector
Gabriel Ferraté, Campus Nord

Segona sessió: cinemes Lauren Gràcia, c. Bailen, 205

Inscripció Formulari d'inscripció
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  Convocatòria d'octubre de l'examen de
suficiència per al PDI

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

Destinataris PDI

Durada i modalitat 5 h

Dates i horari Dissabte 22 d'octubre de 2011, de 9 a 14 h

Lloc A5 101, 102 i 103 (Aulari A5, Campus Nord)

Codi  16-11/12

Preu 35 €

Requisit Tenir el nivell de llengua catalana corresponent

Dates d'inscripció Del 12 al 28 de setembre de 2011

Inscripció Formulari d'inscripció
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Preparació per a l’examen de suficiència del PDI — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/preparacio-examen-suficiencia-pdi[18/11/2011 9:11:48]

   

  Preparació per a l’examen de suficiència del
PDI

Si t'interessa... Conèixer a fons l’examen de nivell de suficiència del PDI. Veure una prova escrita de l’examen
oficial com a mostra. Fer a l’aula la part de coneixements gramaticals de la prova i així comprovar la teva
preparació de cara a l’examen.

Destinataris PDI de la UPC

Durada i modalitat 2 h presencials

Data i horari Sessió per preparar l'examen d'octubre: 13 d’octubre, de 14 a 16 h (Codi 38-11/12)
Sessió per preparar l’examen de febrer: 7 de febrer, de 14 a 16 h (Codi 39-11/12)

Lloc d'impartició Per determinar

Professor Jordi Vilaró, tècnic del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Codi Codi 38-11/12: Sessió d'octubre
Codi 39-11/12: Sessió de febrer
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Gramàtica exprés per preparar l'examen de nivell de suficiència — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/gramatica-expres-examen-suficiencia[18/11/2011 9:12:02]

   

  Gramàtica exprés per preparar l'examen de
nivell de suficiència

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. Preparació per a l'examen de suficiència.

Destinataris PDI, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC
Estudiantat dels cursos tutorats de llengua catalana de nivell intermedi i suficiència

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

Dates i horari 9 i 16 de novembre; 23 i 30 de novembre, de 14 a 16 h
 

Lloc d'impartició  VS216, Edifici Vértex, Campus Nord

Professora Montserrat Pañell, col·laboradora de l'SLT

Preu UPC gratuït

Codi  18-11/12
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Itinerari per superar l’examen de suficiència del PDI — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/itinerari-per-superar-examen-de-suficiencia-del-pdi[18/11/2011 9:12:20]

   

  Itinerari per superar l’examen de suficiència del
PDI

Si t'interessa... Formar-te en llengua catalana de manera autònoma, al teu ritme i segons les teves necessitats,
amb suport extern per part d’un tutor, fins a obtenir el nivell de suficiència de llengua catalana.

Destinataris PDI de la UPC

Durada Flexible, adaptada a les necessitats de l’usuari

Modalitat Aprenentatge autònom amb material virtual, bibliografia complementària i el suport de 3 hores de
tutoria individualitzada

Lloc Campus Nord: BRGF, Aula d'autoaprenetatge de català: concertar dia i hora a
cursos.slt@upc.edu

Altres campus: concertar dia i hora a cursos.slt@upc.edu

Tutor Jordi Vilaró tècnic del Servei de Llengües i Terminologia

Preu UPC gratuït

Codi  40-11/12
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Proves de nivell — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/proves-de-nivell[18/11/2011 9:12:36]

   

  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 o bé per inscriure't als cursos que comencen a
partir d'octubre de 2011.

Destinataris PDI, PAS, doctorands i estudiantat de la UPC

Dates i horari Dijous,  12 h
Dimarts, 16 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
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Pràctiques de redacció per millorar l’expressió escrita — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/practiques-de-redaccio-per-millorar-expressio-escrita[18/11/2011 9:12:47]

   

  Pràctiques de redacció per millorar l’expressió
escrita

Si t'interessa... Practicar i millorar la teva l’expressió escrita. Conèixer i crear textos diversos. Aprendre a puntuar
correctament.

Destinataris
PDI, PAS, Doctorands i estudiantat de la UPC
Estudiants dels cursos tutorats de llengua catalana de nivell intermedi i suficiència

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

Dates i horari 13 i 15 de desembre, de 14 a 16 h; 10 i 12 de gener, de 14 a 16 h

Lloc d'impartició Per determinar

Professor Per determinar

Preu UPC gratuït

Codi  19-11/12
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Cursos de llengua catalana — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/itineraris-de-llengua-catalana[18/11/2011 9:13:01]

   

  Cursos de llengua catalana

Si t'interessa... Fer un itinerari per consolidar i millorar els teus coneixements de llengua catalana fins a obtenir el
certificat oficial de Suficiència amb l'examen de la UPC, et pots inscriure al curs que s'adapti a les teves necessitats i
al teu nivell de coneixements.

Destinataris PDI, PAS, estudiantat i doctorands

Nivells 1r nivell consta de 3 mòduls: Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3
2n nivell consta de 2 mòduls: Intermedi 1, Intermedi 2
3r nivell consta de 2 mòduls: Suficiència 1, Suficiència 2

Durada i modalitat 50 hores cada mòdul (80 % virtual i 20 % presencial)

Preu Gratuït

Requisit Tenir el nivell de llengua adequat per a cada curs. 
Possibilitat de fer una prova de nivell

Consulta els cursos http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos
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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/elaborar-curriculum-eficac[18/11/2011 9:13:16]

   

  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 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)

Dates De l'1 de desembre al 9 de gener

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 €

Codi  Codi 23- 11/12

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.
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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/exit-entrevista-feina[18/11/2011 9:13:29]

   

  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
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)

Dates De l'1 de desembre al 9 de gener

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: 75,75 €
Preu UPC Alumni Premium: 75,75 €

Codi  24-11/12

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.
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Com pots preparar-te la presentació oral del TFG amb èxit? — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/presentar-pfc[18/11/2011 9:13:40]

   

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

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

Destinataris Estudiantat de la UPC

Durada i modalitat 25 hores, 12 presencials  

Crèdits 1 crèdit de lliure elecció 
1 ECTS

Dates 18, 23, 25 i 30 de novembre
2 i 14 de desembre, de 14 a 16 h

Lloc  Edifici Vértex, VS206A. 14/12 Aula informàtica VS211

Tutors Marcel Genestar, col·laborador de l'SLT

Preu 57 €

Codi  30-11/12

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació del
pagament

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

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

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

http://www.upc.edu/slt/cursos/la-redaccio-del-treball-cientific[18/11/2011 9:13:53]

   

  La redacció del treball científic

Si t'interessa... Aprendre a redactar en l’àmbit acadèmic, l’SLT ofereix una sessió de redacció tècnica als
estudiants de l’assignatura Com trobar i gestionar informació científica i tècnica per a l’elaboració de projectes.

Destinataris Estudiants de l’assignatura Com trobar i gestionar informació científica i tècnica per a l’elaboració
de projectes. 

Sessió presencial que forma part d’aquesta assignatura que ofereix el Servei de Biblioteques i
Documentació (SBD)

Durada i modalitat 4 hores presencials, en 1 única sessió

Crèdits 1 ECTS (cada mòdul)

Data i horari 12 de desembre, de 15 a 18 h

Lloc d'impartició Biblioteca del Campus de Castelldefels

Professorat Jordi Vilaró, tècnic del Servei de Llengües i Terminologia

Preu Gratuït

Inscripció Els assistents s’inscriuen prèviament a l'SBD
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La Xina més a prop. Pistes per relacionar-te amb persones de cultura xinesa — Serveis i recursos lingüístics de la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

http://www.upc.edu/slt/cursos/la-xina-a-prop-pistes-per-relacionar-te-amb-persones-de-cultura-xinesa[18/11/2011 9:14:05]

   

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

Si t'interessa... Conèixer les principals claus per moure't en un entorn universitari xinès i els aspectes
comunicatius i culturals bàsics.

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

Durada i modalitat 10 hores presencials

Dates 20, 25 i 27 d'octubre, de 10 a 13.30 hores

Lloc Barcelona,

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

Preu
UPC: 10 €
UPC Alumni Premium: 69 €

Codi  31-11/12

Programa Programa en pdf

Inscripció Formulari d'inscripció

Informació de
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.
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  Curs virtual d’iniciació a la llengua xinesa

Si t'interessa... Iniciar-te en el coneixement de la llengua xinesa (varietat estàndard o putonghua, dialecte de
Pequín), aprendre les estructures gramaticals més bàsiques, produir els tons i els sons més fonamentals del xinès
mandarí, reconèixer una sèrie de paraules clau i pronunciar frases útils en els diferents àmbits de la vida social.
Aprendre en un entorn virtual i amb atenció personalitzada i obtenir crèdits ECTS reconeguts a la UPC.

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

Durada i modalitat 25 h virtual (cada mòdul)

Crèdits 1 ECTS (cada mòdul)

Dates Mòdul 1:Iniciació a la llengua xinesa I: 19 d’octubre – 15 de novembre
Mòdul 2: Iniciació a la llengua xinesa II: 16 de novembre – 13 de desembre

Període d'inscripció Del 21 de setembre al 6 d'octubre

Impartició Escola de Llengües de la Universitat Oberta de Catalunya UOC, per a la UPC

Oferta i preus Mòdul 1: Iniciació a la llengua xinesa I: 186,48 €
Mòdul 2: Iniciació a la llengua xinesa II: 186,48 €

Informació i inscripció Formulari d’inscripció

http://iip.uoc.edu/portal/catala/institut_internacional_postgrau/programes_oberts/seminaris-
octubre/competencies-personals/xines1/index.html
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