
Exercicis del taller La comunicació a les xarxes socials: l’estàndard de 

qualitat lingüística UPC a les xarxes socials 

 

Exercici 1. Elaboreu un contingut per a una xarxa social a partir del text. 

Un grup de professors de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual 

de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), membres del Centre de 

Recerca en Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER) al Campus de Terrassa, han impulsat 

‘SolarCampus’, un projecte real d’enginyeria en energies renovables.  

 

En el marc del projecte, estudiants de l’ESEIAAT, en col·laboració amb estudiants d’altres 

d'escoles de formació professional de Terrassa i Barcelona, dissenyaran i construiran, durant 

l’any 2017, dues plantes fotovoltaiques que instal·laran en dos edificis del Campus. Les plaques 

permetran obtenir una potència instal·lada de 50 kW per al consum energètic, la màxima 

procedent d’una font renovable a tots els campus de la UPC. 

 

El projecte estarà liderat pels estudiants que s’inscriguin a ‘SolarCampus’ i ells mateixos 

realitzaran la construcció i la instal·lació de les cobertes fotovoltaiques. També connectaran un 

sistema de monitorització en obert, que permetrà a les persones interessades seguir les dades 

de generació d’energia fotovoltaica així com del consum energètic dels edificis on funciona el 

sistema, de forma que els resultats es vehiculen cap a la societat. 

 

 

Exercici 2. Text per comprovar com funcionen els correctors i els traductors. 

La optimització de la gestió energètica és farà a traves de una plataforma al núbol que 

gestionarà els recursos disponibles en xarxes de distribució intel.ligents e integrarà als 

diferents dispositius flexibles tals com bateries, vehicles elèctrica i demanda gestionable. A 

mes és desenrotllaran nous models de negoci en els que es dona molta importància a aquestes 

noves aplicacions. El CIT CEA de l’UPC, que esta especialitzats a donar resposta als reptes 

tecnològics en l’àmbit de la energia elèctrica i l’electrònica de potencia, desenvolupa per 

aquest projecte l'arquitectura i els algorismes de control de la plata forma de flexibilitat que 

permetrà pendre les decisions òptimes per a augmentar la penetració de les energies 

renovables en xarxes de distribució. 

 

Exercici 3. Reviseu el text 

07/07/2017 

Quin és el procediment per matricular-te a la UPC? Què has de saber abans de fer-lo? És precís 

fer algun tràmit previ? On i quan has de formalitzar la matrícula? Quina documentació cal 

adjuntar i de quants crèdits t’has de matricular? Com es pot pagar la matrícula, i quant et 

costarà? Tens dret a deduccions, gratuïtat o beca? Les respostes a aquestes qüestions es 



troben recollides al web de la matrícula de la UPC una guia adreçada especialment als 

estudiants, de nou ingrés, en la que també es poden consultar les dates d'inici de curs i les 

sessions d'acollida.  

 

Si ja ets estudiant de grau de la UPC tens que formalitzar la matrícula per al curs 2017-2018 a 

partir del 13 de juliol en les dates concretes que t’indicarà el teu centre.  

Tràmits previs si ets estudiant de nou ingrés 

A partir del moment en que rebis el missatge de la UPC donant-te la benvinguda, pots iniciar el 

procés d’activació del teu compte a la Universitat. És un tràmit important, doncs cal fer-lo 

abans de venir a matricular-te.  

Quan ja hagis activat el teu compte de l’e-Secretaria ja podràs accedir. Aquesta és la 

plataforma virtual, amb la que podràs consultar al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics. 

Podràs revisar i modificar, si s’escau, les teves dades personals i autoritzar l’ús de les mateixes. 

Si optes per aquesta modalitat de pagament de la matrícula, podràs domiciliar els pagaments. 

La primera matrícula és presencial 

Si comences els teus estudis a la Universitat, has de realitzar la matrícula dels mateixos 

presencialment en les dates concretes que indica el centre docent on s’imparteix el grau on 

has accedit, dins dels terminis establerts, per no perdre la plaça que tens assignada en ell. 

Si ets estudiant de nou ingrés, rebràs un missatge al número de telèfon mòbil que has donat a 

l’hora de fer la pre-inscripció universitària amb les instruccions sobre com registrar-te i 

introduir les teves dades personals a l’e-Secretaria. És precís fer aquest tràmit abans de fer la 

matrícula. A més, des del missatge citat també podràs consultar la data i el lloc on hauràs de 

fer la matrícula. 

En tot cas, aclarir que pots consultar on i quan has de fer la matrícula al web de matrícula. 

 

Exercici 4. Com resoldríeu els aspectes gràfics (majúscules, cursives, cometes...) d’aquest text 

de Facebook? 

Ahir va ser un dia molt important per als homes i dones que veieu a la foto perquè, després de 

tres anys cursant el Diploma propi de la UPC "Ciència, Tecnologia i Societat" per a més grans 

de 55 anys, han rebut el diploma de graduació de mans del Vicerector d'ordenació acadèmica 

de la UPC, Xavier Cañavate, del director de la nostra Escola, Xavier Roca, i de l'alcalde de 

Terrassa, Jordi Ballart. 

El padrí de la promoció és Llorenç Puig, que ha impartit la lliçó ‘Molt per aprendre, molt per 

gaudir’. 

Llorenç Puig és un terrassenc nascut l'any 1940. Llicenciat en ciències químiques, va ser un dels 

fundadors de l’Escola Tecnos de Terrassa l’any 1962, on va exercir la docència fins a la seva 

jubilació, moment a partir del qual va començar a impartir classes d’Història de la Ciència al 

Diploma de la UPC per a persones mes grans de 55 anys. 

L’any 2004 va guanyar el premi Lola Anglada de literatura infantil amb el llibre “Set contes de 

l’any de la picor”. També ha estat distingit per la seva tasca amb el premi Jaume Ardèvol de 



periodisme (1997), pel recull d’articles titulat ‘L'instant i la mirada. Papers Terrassencs’. L’any 

1992 va ser finalista als Jocs Florals de Barcelona, amb el poema ‘Vana aparença de les coses, i 

el 1988 va guanyar el premi Salvador Espriu de conte amb el llibre ‘Passeig de nit’. 

Ja és oberta la preinscripció per al proper curs 

http://diplomagentgran.eseiaat.upc.edu/ 

L'acte de graduació ha tingut lloc el dia 5 de juliol a les 18,30h a la sala d'actes de l'edifici 

històric de l'Escola. (c/Colom, 1) 

 

Exercici 5. Diversitat 

L'enginyeria avui és notícia a tot el país, gràcies a l'informe que ha presentat l'Observatori de 

l'Enginyeria 2017 

L'estudi informa sobre la necessitat d'enginyeres i enginyers en un futur a mig termini, la 

proporció dels que treballen a Catalunya en relació a d'Europa, i el sectors que mes 

necessitaran d'aquests professionals, claus per al canvis que ja són presents al teixit industrial i 

a les economies de tot el món. 

En aquest sentit, el nostre centre és clau per al desenvolupament econòmic i social. Som 

l'escola d'enginyeria mes important de Catalunya. Formem cada curs prop de 4.500 futures/rs 

enginyers/es. Aportem al teixit productiu 1.000 enginyeres i enginyers cada any. Per tant, hem 

esdevingut en un centre de formació superior, públic, estratègic per al futur del país. 

 

 


