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1. Full de presentació del projecte 
 
 
Nom del projecte 
Orientation week: organització d’una setmana d’acollida per a l’estudiantat 
internacional 
 
Unitat bàsica 
Servei de Llengües i Terminologia 
 
L’equip de gestió de l’Orientation Week està compost per: 
Montserrat Noró Castells: cap d’unitat 
Jordi Pujol Nadal: coordinador 
Esther Moragas: auxiliar administrativa 
 
Cap del Servei: Marta de Blas 
 
Dades de contacte 
Servei de Llengües i Terminologia 
Jordi Girona, 31 
Edifici TG 
93 401 71 09 
alatac@upc.edu 
www.upc.edu/slt 
 
 
 

mailto:alatac@upc.edu�
http://www.upc.edu/slt�


5 
 

 



6 
 

 
 
2. Resum descriptiu del projecte 
 
2.1 Quin és el context 
 
La UPC té en la projecció internacional un dels seus valors clau. Aquesta aposta està 
recollida com a objectiu estratègic de l’UPC10 i es concreta en el compromís 
institucional de desenvolupar polítiques actives que fomentin l’intercanvi i la mobilitat.  
 
Dins aquest context d’internacionalització, l’impuls a les accions d’acollida es revela 
com un factor essencial. Tant les universitats europees com les universitats nord-
americanes ofereixen exemples reeixits d’iniciatives que, alhora que faciliten les 
gestions acadèmiques, familiaritzen els estudiants de nou ingrés amb l’entorn lingüístic 
i cultural i promouen la interculturalitat, un valor EEES.  
 
La publicació del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, sobre ensenyaments 
oficials, en què s’inclou la necessitat d’articular procediments d’acollida dels estudiants 
de nou ingrés no fa sinó reforçar el paper central que la qüestió està adquirint en 
l’agenda de les universitats. 
 
El projecte que presentem al premi s’inscriu en aquesta línia d’actuacions i vol 
contribuir a avançar cap a un model integral d’acollida lingüística i cultural a través de 
la participació de diferents serveis. 
 
2.2 Què és l’Orientation Week? 
 
Creada l’any 2005 per l’SLT, l’Orientation Week és una setmana d’orientació en el 
transcurs de la qual s’acompanya l’estudiantat internacional que arriba a la UPC, tant 
des d’un punt de vista acadèmic com fonamentalment cultural. S’hi programa: 
- una sessió de benvinguda institucional 
- un recorregut guiat pel campus 
- tallers de familiarització amb l’entorn lingüístic i cultural  
- suport personalitzat al registre i la matrícula 
- activitats culturals 
- activitats d’interrelació 
 
L’Orientation Week està reconeguda amb 2 crèdits de lliure elecció i té un ajut del 
Comissionat d’Universitats i Recerca. Se’n fan dues edicions al Campus Nord, una al 
setembre i una altra al febrer, una setmana abans que comencin les classes. 
L’assistència és opcional. 
 
2.3 Quins valors té? 
 
Xarxa d’aliances 
L’Orientation Week és un projecte cooperatiu de treball transversal. Està coordinat per 
l’SLT i hi participen diferents centres i serveis: 
- l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona 
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- l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
- la Facultat d’Informàtica de Barcelona 
- l’Oficina de Mobilitat del Campus Nord 
- el Servei de Relacions Internacionals i Institucionals  
- el Servei d’Activitats Culturals, Univers 
 
De la base cap a la institució 
Amb els nous reptes de context, que fan que la UPC hagi de donar resposta a noves 
prioritats com la internacionalització, l’Orientation Week, un projecte nascut per la 
iniciativa, el compromís i la il·lusió d’unes persones, ha enllaçat amb els interessos i 
objectius estratègics de la casa i ha esdevingut un projecte institucional, recollit en el 
Pla de Política Internacional. 
 
De l’especificitat a la transversalitat 
L’Orientation Week sorgeix a partir d’una activitat específica, els cursos de català, i es 
va ampliant, amb d’altres activitats proveïdes pels diferents agents implicats, fins a 
esdevenir una oferta integral de serveis d’acollida.  
 
Potencial de creixement 
L’Orientation Week és un projecte amb recorregut de futur i està obert a noves 
aliances. En la mesura que la institució l’impulsi, podrà oferir una millor prestació de 
serveis que satisfaci la vocació d’orientació a l’usuari que caracteritza les unitats de la 
UPC. 
 
2.3 Què hem après? 
 
- Que a la UPC és possible treballar en xarxa. 
- Que és possible crear iniciatives de base que puguin esdevenir projectes 

institucionals. 
- Que es pot crear una sinèrgia, en comptes d’una oposició, entre l’interès local i 

l’interès global, perquè treballant l’acollida projectem la universitat cap enfora. 
- Que de la il·lusió, la proactivitat i el compromís de les persones en poden sorgir 

projectes innovadors. 
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3. Situació prèvia 
 
3.1 Antecedents 
 
Des dels seus orígens, l’SLT ha ofert a l’estudiantat internacional la possibilitat 
d’accedir a cursos gratuïts de català. En els darrers anys, aquesta oferta formativa s’ha 
anat complementant de forma progressiva amb una sèrie d’activitats i productes 
destinats a donar a conèixer els elements socioculturals del país i a explicar-ne el 
funcionament. Tota aquesta activitat va desembocar, l’any 1998, en la creació del 
programa Ajuda’m, que des d’aleshores aplega les accions d’acollida que impulsa 
l’SLT: 
 
- Intercat: portal interuniversitari per aprendre català a distància 

(www.intercat.gencat.es) 
- Cursos presencials de català (Bàsic 1 i Bàsic 2) 
- Tallers d’intercomprensió multilingüe 
- Activitats i sortides culturals  
- Talk 10: servei d’intercanvis lingüístics (www.upc.edu/talk10) 
- Guies culturals de butxaca Barcelona Jove i 80 pistes (materials editats en paper) 
- Orientation Week 
 
 
3.2 Anàlisi de la situació 
 
La UPC fa anys que treballa per acollir els estudiants internacionals i donar resposta a 
les seves necessitats: obtenir informació acadèmica, familiaritzar-se amb el campus, 
registrar-se, allotjar-se, aprendre llengües, etc. Ho fa per mitjà dels seus centres i 
departaments i, com s’apuntava en l’apartat anterior, també a través del Servei de 
Relacions Internacionals (SRI), l’SLT i altres unitats. 
 
Tot i que reeixides, aquestes accions no responen a un model conjunt, sinó que se 
solen dur a terme paral·lelament, cadascuna amb els seus continguts, recursos i 
sistemes de gestió. Així, els centres i el Servei de Relacions Internacionals (SRI) es 
dediquen a l’acollida acadèmica, que comença amb l’enviament d’informació i inclou 
també qüestions com el registre o la matrícula. L’SLT se centra, com hem vist, en el 
camp de l’acollida lingüística i cultural. 
 
El juliol de 2007, a proposta del vicerector de Política Internacional i la vicegerenta de 
Docència i Recerca, es va crear un grup de treball, l’objectiu del qual, era recollir les 
accions que duu a terme cada agent, detectar dèficits i fer propostes de millora. La 
feina feta pel grup —coordinat per l’SLT i del qual també formaven part el Servei de 
Relacions InternacionalsI, el Servei d’Activitats Socials, Univers, el Servei de 
Comunicació i Promoció i l’Oficina de Doctorat— va donar lloc a un informe, 20 
propostes per a l’acollida d’estudiantat internacional. Aquest informe en el seu apartat 
de diagnosi, recollia algunes de les mancances que es deriven de la inexistència d’un 
model integrat. Les reproduïm a continuació, agrupades per àrees: sobre la informació 

http://www.intercat.gencat.es/�
http://www.upc.edu/talk10�
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que es dóna, sobre la gestió de consultes, sobre el registre, sobre la coordinació i 
sobre el coneixement de llengües. 
 
ABANS DE VENIR 
Es constata que: 
 
Sobre la informació que es dóna: 
• Que hi ha diferents serveis i centres produint informació de forma no coordinada. 
• Que no existeix un únic espai virtual que aplegui tota la informació d’interès per als 

estudiants internacionals, com hi ha en altres universitats de referència. 
• Que com a conseqüència de la falta de fons específics i les especificitats dels 

centres i departaments no existeix cap guia d’acollida de qualitat en suport paper. 
• Que la informació que es dóna en suport paper és incompleta perquè és 

fonamentalment acadèmica i no inclou serveis. 
• Que la informació comuna, de caràcter general i transversal, no és suficientment 

homogènia ni està prou dimensionada i organitzada.  
• Que el web, així com altres materials informatius, no estan disponibles en llengües 

estrangeres amb continguts suficients i actualitzats, especialment en anglès. 
• Que la informació sobre les llengües d’ús a la UPC no sempre s’adequa a la 

realitat lingüística que els estudiants troben en arribar i que aquest desajust 
produeix “sorpreses”. 

 
Sobre la gestió de consultes: 
• Que l’usuari no té identificat un canal clar al qual adreçar-se per fer consultes, de 

manera que un mateix correu pot arribar a diverses bústies diferents. 
• Que, des del punt de vista de les unitats, no sempre està clar qui és el responsable 

que ha d’atendre i donar resposta a les demandes dels usuaris. 
• Que no hi ha establert un circuit ràpid i eficaç d’atenció i resposta. 
 
Sobre el preregistre i registre: 
• Que no hi ha dades unificades amb el detall requerit sobre els estudiants 

internacionals que arriben a la UPC ni dels programes amb què ho fan. 
• Que no hi ha un únic circuit o un protocol d’admissió als diferents estudis de la 

UPC que faciliti la recepció i el registre dels estudiants quan arriben. 
 
Sobre el coneixement de llengües: 
• Que el personal de les unitats no sempre està suficientment capacitat per atendre 

les consultes en anglès i que el personal preparat per anar a fires a l’estranger és 
insuficient. 

 
 
MOMENT D’ARRIBADA 
Es constata que: 
 
Sobre la coordinació:  
• Que no hi ha un circuit establert ni protocols per a l’acollida d’estudiants 

internacionals de la UPC. 
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• Que, llevat de la setmana d’acollida (Orientation Week), hi ha poca coordinació 
entre els diferents agents implicats: centres, campus, FUPC, OD, SRII, 
coordinadors de centres, SLT, Univers, etc. 

• Que no hi ha un punt d’acollida que sigui de referència per als estudiants 
internacionals al campus, amb una presència prou rellevant dins del campus i amb 
un accés fàcil i ben senyalitzat.  

• Que l’estructura i l’equip per atendre l’arribada d’estudiants en els dos períodes 
clau (setembre i febrer) és insuficient.  

 
Sobre el registre: 
• Que els estudiants han de registrar-se a diverses unitats de la UPC (OM-SRII, SLT 

per fer cursos, centres per matricular-se, etc.), en comptes de fer-ho un sol cop. 
• Que, des del punt de vista de les unitats, hi ha dificultats per registrar els 

estudiants acabats d’arribar, que encara no estan matriculats als centres, que no 
sempre aporten la documentació que facilita la seva identificació i inscripció, etc. 

 
Sobre el coneixement de llengües i l’intercanvi cultural: 
• Que hi ha mancances en la informació/comprensió de la realitat lingüística i cultural 

catalana així com de les llengües d’ús a la UPC. 
• Que els estudiants no reben informació específica sobre la llengua de les 

assignatures abans de matricular-se. Durant el curs 2007-2008, s’implementarà 
aquesta informació, d’acord amb les directrius del CUR.  

• Que els estudiants internacionals, que no han d’acreditar el coneixement ni de 
castellà ni de català, no sempre arriben suficientment capacitats per seguir les 
classes i que les accions per facilitar aquesta familiarització són a títol individual i 
voluntari. 

• Que els estudiants que accedeixen a la UPC sense haver passat per les PAU han 
d’examinar-se de llengua, cosa que implica un tracte diferent respecte als 
estudiants internacionals i també als estudiants del mateix col·lectiu de la resta 
d’universitats. 

• Que el coneixement del PDI sobre l’acollida i els recursos lingüístics que la UPC 
ofereix és insuficient tant per orientar els estudiants amb dificultats per seguir la 
classe com per respondre des d’una posició informada a les demandes sobre el 
canvi de llengua. 

 
DURANT L’ESTADA 
Es constata que: 
 
Sobre el registre: 
• Que les dades sobre els estudiants internacionals estan disperses i són 

incompletes i que es reben demandes d’informació de diferents agents interns i 
externs i es dóna resposta des de diferents unitats, sovint de forma redundant i no 
sempre coincident. 

 
Sobre el coneixement de llengües i l’intercanvi cultural: 
• Que la informació sobre els cursos de català i les activitats de familiarització amb 

l’entorn cultural (programa Ajuda’m) no sempre arriba als estudiants.  
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• Que les actuacions d’acollida cultural i els actes lúdics es financen exclusivament 
amb subvencions de la Generalitat, a través d’ajuts per a la normalització 
lingüística obtinguts per l’SLT. 

• Que els estudiants internacionals es relacionen més aviat poc, o gens, amb els 
d’aquí i tendeixen a relacionar-se entre ells. 

• Que no s’ha aconseguit que els estudiants d’aquí participin en les activitats 
d’acollida, per exemple a través d’un programa de mentors com els existents a la 
UAB o la URV, que dóna suport a les actuacions d’acollida.  

• Que no s’aprofita la mobilitat cap enfora i cap endins per visibilitzar la dimensió 
internacional de la UPC, per exemple, no es disposa d’un programa d’activitats que 
fomenti la internacionalització a casa ni la promoció de la interculturalitat, 
competència transversal de les titulacions EEES. 
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4. Objectius 
 

• Vehicular, per mitjà del treball cooperatiu amb el SRI i els centres del Campus 
Nord, una oferta integral d’acollida dels estudiants internacionals que ompli el 
buit existent en aquesta matèria. 

 
• Familiaritzar aquests estudiants amb l’entorn lingüístic i cultural de la UPC, en 

el moment de la seva arribada a la Universitat, just abans del començament de 
les classes. 

 
• Facilitar a aquests estudiants les gestions relacionades amb la matrícula i el 

registre. 
 

• Crear espais de trobada i fomentar la coneixença, la interacció i l’intercanvi, 
tant personal com cultural, entre aquests estudiants. 

 
• Fomentar els valors del multilingüisme i la interculturalitat que es desprenen del 

procés d’internacionalització i de la mobilitat estudiantil. 
 

• Consolidar una programació d’activitats lúdiques i culturals per a aquest 
estudiants que funcioni com a complement dels estudis i que afavoreixi la 
valoració que fan de la UPC i en potenciï, a partir del boca-orella, la projecció 
externa com a universitat de destinació 
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5. Descripció dels treballs o les accions que s’han dut a terme 
 
Tot seguit presentem, cronològicament, les accions que comporta l’organització d’una 
edició de l’Orientation Week. 
 
• Fer reunions de coordinació amb l’SRI i les àrees de relacions internacionals dels 

centres del Campus Nord: tria de dates, tenint en compte les diferències existents 
en el calendari acadèmic de cada centre; preparació de l’acte institucional de 
benvinguda; etc 

 
• Programar les activitats: disseny; planificació: cerca de proveïdors; pressupostos; 

etc. 
 
Es programen una desena d’activitats. Entre elles, una sessió gastronòmica sobre 
gastronomia catalana al Mercat de la Boqueria, una ruta guiada per la Barcelona 
modernista, una vista al MNAC, una activitat esportiva al Polioesportiu de la UPC i un 
tast de vins. El programa complet es pot consultar a continuació: 
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• Programar els continguts dels tallers: tria de temes; actualització de continguts; 

incorporació de nous exercicis; disseny de dinàmiques de grup; elaboració de 
materials de suport (powerpoints, àudio, vídeo); etc. 

 
En total, es fan vuit tallers, cadascun dels quals té una durada de noranta minuts i està 
dedicat a un tema diferent: geografia, llengua, gastronomia, història, cultura, 
tradicions... S’imparteixen en castellà (2 grups) i anglès (1 grup). La programació dels 
continguts es fa partint de la publicació On sóc?/¿Dónde estoy? Where are you from?, 
elaborada per l’SLT l’any 2006 i consultable a l’enllaç que segueix i també als 
annexos: 
www.upc.edu/slt/serveis/acollida/orientationweek.pdf 
 
 
• Buscar els professors dels tallers —col·laboradors externs a la UPC— encarregats 

d’impartir els tallers i, també, d’acompanyar els estudiants a les respectives 
activitats. 

 
La impartició dels tallers requereix un perfil molt concret que no és fàcil de trobar. El 
professor no només ha de tenir un bon coneixement de la realitat catalana sinó que 
també ha d’acreditar expertesa en la gestió de la multiculturalitat i ha de saber 
expressar-se en diferents idiomes. També cal que sàpiga detectar els interessos i les 
necessitats del grup.  
 
• Enviar, per mitjà dels centres, un correu electrònic als estudiants internacionals 

que ja estan admesos, en el qual, entre altres informacions referides a la seva 
estada acadèmica, se’ls recomana l’assistència a l’OW i se’ls dóna l’enllaç al 
formulari d’inscripció. 

 
Cal fer menció expressa del paper clau que tenen els centres en el desplegament 
d’aquesta acció, ja que és a través d’ells que els estudiants de nou ingrés estableixen 
el seu vincle amb la UPC. Com que l’assistència a l’OW no és obligatòria, el fet que els 
centres s’adrecin als futurs estudiants aconsellant-los que s’hi apuntin és un dels 
factors que explica l’alt nombre d’inscrits i l’èxit en la difusió de la setmana d’acollida. 
 
• Gestionar les inscripcions: confirmació de l’assistència; adscripció dels inscrits als 

grups segons les preferències lingüístiques declarades; llistes d’inscrits, control 
d’assistència; incidències, etc. 

 
Avançant cap a l’e-secretaria, s’ha desenvolupat una aplicació en tres llengües (català, 
castellà i anglès) que permet als estudiants inscriure-s’hi en línia des del seu país 
d’origen: 
http://www.upc.edu/slt/ajudam/ow/inscripcio.php 
El programa també permet realitzar de forma automatitzada la gestió d’inscrits —
processament de dades, creació de llistes d’assistència, tramesa de correus 
electrònics, expedició de certificats, etc.—, la qual cosa comporta un estalvi de temps, 
desplaçament i paper. 

http://www.upc.edu/slt/serveis/acollida/orientationweek.pdf�
http://www.upc.edu/slt/ajudam/ow/inscripcio.php�
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• Elaborar i editar una guia bilingüe (castellà i anglès) de l’Orientation Week. 
 
La guia explica el funcionament de l’Orientation Week i en dóna la informació pràctica 
corresponent: descripció de cada activitat, horaris, punts de trobada, etc. També conté 
un text de benvinguda institucional signat pel Vicerector de Política Internacional. Se’n 
fa una edició en paper i una altra de virtual consultable a l’enllaç que segueix: 
www.upc.edu/slt/ajudam/ow/ 
 
• Avaluar el grau de satisfacció dels usuaris. 
 
Per mitjà d’un qüestionari virtual que contesten els inscrits en finalitzar l’Orientation 
Week, es valora, entre altres aspectes, la utilitat dels tallers, el grau de claredat amb 
què s’expressaven els professors-dinamitzadors, l’organització de les activitats i el 
grau de satisfacció en relació amb les expectatives creades. També es recullen els 
suggeriments i propostes de millora que hi fan. Els resultats de l’última avaluació 
poden consultar-se, a tall d’exemple, als annexos. 
 
• Realitzar tasques de suport administratiu: reserva d’aules; enviament de materials; 

resolució d’incidències; sol·licitud per al reconeixement de crèdits; certificats, 
coordinació amb els centres i l’SRI; elaboració de llistes d’assistència; atenció de 
consultes personalitzades; fotocòpies dels materials dels professors; etc. 

 
• Adaptar, segons demanda, els continguts de l’Orientation Week a d’altres centres i 

campus: reunions amb els responsables de relacions internacionals de l’ETSEIB, 
del Campus de Terrassa, de l’EPSVG i del Campus del Baix Llobregat. 

 
Una part de la programació de l’OW s’adapta a les demandes de cada campus i s’hi 
realitzen activitats in situ que responen a aquestes necessitats concretes: sessions de 
benvinguda, tallers, etc. També s’ofereix la possibilitat, especialment quan es tracta de 
grups reduïts, que els seus estudiants assisteixin a l’OW del Campus Nord. 
 
• Preparar el material de difusió: actualitzar la informació al web, edició de pòsters i 

díptics, edició de vídeos i fotografies, etc. 
 
Recentment, s’han elaborat dos vídeos a partir d’uns enregistraments fets pel Servei 
de Comunicació i Promoció el setembre de 2008. Un vídeo mostra els estudiants 
participant en els tallers i activitats de l’Orientation Week. L’altre són testimonis 
directes dels propis estudiants valorant la iniciativa. S’hi pot accedir des d’aquesta ruta: 
http://genweb.upc.edu/slt/estudiantat_internacional/setmana-dorientacio-1 
 
 

http://www.upc.edu/slt/ajudam/ow/�
http://genweb.upc.edu/slt/estudiantat_internacional/setmana-dorientacio-1�
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6. Metodologia de treball 
 
6.1 Detecció de necessitats 
 
Des que, l’any 1998, es va iniciar el programa Ajuda’m, l’SLT ha realitzat diversos 
estudis i informes a fi de conèixer les necessitats i les expectatives de l’estudiantat 
internacional:  
 
• 2005: Realització de l’estudi My Barcelona: una experiència d’acollida cultural i 

lingüística en l’àmbit universitari, a càrrec de la sociòloga Sílvia Amblàs, que 
explorava l’imaginari dels estudiants internacionals i que, entre altres coses, va 
posar de manifest que el col·lectiu en qüestió tenia poc coneixement dels costums i 
de les tradicions del país. 

 
• 2007: Coordinació i elaboració de l’informe 20 propostes per a la millora de 

l’acollida d’estudiantat internacional a la UPC, a petició del vicerector de Política 
Internacional i la vicegerenta de Docència i Recerca. 

 
• 2009: Realització, en col·laboració amb totes les universitats catalanes, de l’estudi 

Coneixements, usos i actituds lingüístics entre l’estudiantat universitari, en el qual 
s’inclou un apartat que explora el grau d’interacció dels estudiants autòctons amb 
els que vénen d’altres països. 
 

• 2005-2009: Enquestes d’avaluació de l’Orientation Week. 
 
6.2 Observació i implementació de bones pràctiques 
 
Per dissenyar l’Orientation Week, l’SLT ha tingut en compte les bones pràctiques que, 
en matèria d’acollida, acumulen algunes universitats catalanes, com és el cas de la 
UAB, on, l’any 1997, es va crear el primer voluntariat lingüístic, molt abans que la 
Generalitat de Catalunya es fes seu el projecte i l’estengués a tot el territori (Programa 
Voluntariat per la Llengua).  
 
També s’han pres com a model els casos d’èxit que trobem en moltes universitats 
centreeuropees, especialment les dels països nòrdics. En aquest sentit, cal destacar 
que l’any passat el coordinador de l’Orientation Week va fer una estada a la 
Copenhaguen Business School (Dinamarca) per conèixer de primera mà els projectes 
d’acollida que aquesta escola té en marxa. Els resultats de l’estada s’han presentat 
recentment dins les I Jornades d’Intercanvi d’experiències de Mobilitat del Pas de la 
UPC. 
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La Copenhaguen Business School dedica una atenció prioritària a l’acollida. Ho fa per 
mitjà de la Intro Week, una setmana d’introducció a la llengua i cultura daneses, 
l’assistència a la qual és obligatòria. També compta amb un eficient programa de 
mentors (Buddy Programme). Els estudiants danesos que hi participen no només es 
limiten a rebre els estudiants que arriben d’altres llocs del món sinó que també 
s’encarreguen d’aconseguir patrocinis i d’organitzar activitats lúdiques al llarg del curs. 
Els enllaços que es reprodueixen més avall permeten ampliar la informació de totes 
dues iniciatives: 
http://uk.cbs.dk/cbs_international/international_students/prospective_exchange_studen
ts/buddy_program 
http://uk.cbs.dk/cbs_international/international_students/prospective_exchange_studen
ts/introduction_program 
 
 
6.3 Treball cooperatiu 
 
La metodologia de treball amb què s’organitza l’Orientation Week és la del treball 
cooperatiu. Cadascun dels agents que hi participen s’encarrega, doncs, de 
desenvolupar una sèrie de tasques i rols específics amb l’objectiu d’assolir metes i 
objectius compartits: 
 

 
SLT 

 
Planificació, organització, coordinació, programació i execució de les 
activitats, disseny i realització dels tallers, elaboració dels materials de 
difusió i gestió d’inscrits. 
 

 
OMI 

 

 
Informació i difusió in situ, atenció personalitzada i informació dels 
tràmits. 
 

 
SRI 
FIB 

ETSECCPB 
ETSETB 

 

 
Difusió als centres d’origen, matrícula i tràmits acadèmics. 
Familiarització amb els centres i representació institucional en l’acte de 
benvinguda. 

 
 
6.4 Orientació a l’usuari  
 
Oferir als estudiants internacionals allò que necessiten i en el moment que ho 
necessiten és un objectiu perseguit per a l’Orientation Week. Amb aquest fi, i tal com ja 
hem descrit a l’apartat 3 d’aquest informe, es fa un seguiment de l’usuari per mitjà 
d’una enquesta d’avaluació. Els resultats que se n’obtenen constitueixen la base a 
partir de la qual es va millorant el producte. També cal situar dins aquesta línia 
d’atenció a l’usuari el desenvolupament d’aplicacions d’e-secretaria que simplifiquen 
els tràmits administratius. 
 

http://uk.cbs.dk/cbs_international/international_students/prospective_exchange_students/buddy_program�
http://uk.cbs.dk/cbs_international/international_students/prospective_exchange_students/buddy_program�
http://uk.cbs.dk/cbs_international/international_students/prospective_exchange_students/introduction_program�
http://uk.cbs.dk/cbs_international/international_students/prospective_exchange_students/introduction_program�
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7. Valoració econòmica 
 
7.1 Gratuïtat 
 
L’Orientation Week no té cap cost per als estudiants internacionals. Totes les activitats 
que s’hi realitzen són gratuïtes. L’única despesa a càrrec seu és el transport, que 
majoritàriament es fa amb metro. 
 
7.1 Personal UPC 
 
Durant la setmana en què la Orientation Week té lloc, l’SLT destina a temps complert 
una cap d’unitat, un coordinador i una auxiliar administrativa. El coordinador també hi 
treballa més intensament durant els mesos de maig, juny i juliol i també desembre i 
gener. 
 
7.2 Costos directes 
 
El cost aproximat d’una edició de l’Orientation Week, és de 7.375 €.  
 
Detall de la despesa 
 
Conceptes 
 

Despesa € 
 

Coffe break 950 
3 sessions gastronòmiques (Boqueria) 1.000 
MNAC 400 
Ruta guiada: Quadrat d'or 350 
Poliesportiu* 0 
Nit de cine 550 
Tast de vins 1.000 
Tallers (Grup 1: ES) 625 
Tallers (Grup 1: ES) 625 
Tallers (Grup 2: ENG) 625 
Guia de l'OW en paper i en pdf  1.250 
 
TOTAL 7.375 
 
*El Servei d’Activitats Socials, Univers, cedeix el poliesportiu gratuïtament. 
 
7.3 Finançament 
 
El 100% de la despesa de l’activitat esta finançada pel Comissionat d’Universitats i 
Recerca, a través de la subvenció NORMA A per a projectes de normalització 
lingüística en català, obtinguda per l’SLT. 
 



24 
 

 



25 
 

 
8. Avaluació de resultats 
 
Els elements que es valoren positivament són els següents: 
 
• Transversatilitat 

 
S’ha pogut passar d’un model en què els diferents agents implicats treballaven per 
separat a un altre de més cooperatiu en què es treballa transversalment i se sumen 
sinèrgies. 
 
• Simplificació dels tràmits administratius 

 
Gràcies a les millores de gestió que s’hi ha introduït (e-secretaria, bases de dades, 
etc.), s’han pogut simplificar els tràmits administratius, des de la inscripció fins a 
l’expedició del certificat. 
 
• Accessibilitat a la informació 

 
Amb la publicació de la guia de l’Orientation Week s’ha guanyat en accessibilitat i 
claredat informativa: amb un simple cop d’ull, l’estudiantat pot consultar ràpidament el 
programa i saber on anar o a qui dirigir-se. 
 
• Augment de la participació 

 
En els dos últims anys, i gràcies al fet que els centres s’han implicat activament en el 
procés de difusió cap a l’estudiant, el nombre d’inscrits ha experimentat un creixement 
notable, arribant a doblar-se, com es pot veure en la taula que segueix. 
 
Any  Nombre de participants  

 
2006  163 
2007 215 
2008 352 
 
• Utilitat i satisfacció de l’usuari 

 
Segons l’enquesta de valoració, els inscrits consideren que la setmana els serveix per 
començar a familiaritzar-se amb l’entorn i estan globalment satisfets de l’organització, 
com es pot veure en les dades que reproduïm tot seguit, corresponents a la darrera 
edició (febrer de 2009). 
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Orientation Week (febrer 2009) — Valoració del grau de satisfacció de l’1 al 7 
 

 
Activitats 

 
Acte institucional 5,09 
Coffe break 5,89 
Sessió gastronòmica (Boqueria) 6,39 
Visita al MNAC 4,08 
Cine Verdi 5,73 
Activitat esportiva 4,82 
Matrícula 5,42 
Recorregut guiat pel campus 4,89 
Tast de vins 6,17 

 
Tallers 

 
Interès dels continguts 5,17 
Utilitat per conèixer el país 5,18 
Professor-dinamitzador 5,93 
Organització 5,57 

 
Organització 

 
Organització 5,57 
Tracte rebut 5,72 
Informació sobre les activitats 5,64 
Inscripció 5,79 
Utilitat per conèixer estudiants 6,36 
 
 

Mitjana global 
Valoració OW 5,52 (sobre 7) 

 
 
• Creació d’espais de trobada 

 
L’Orientation Week, i així també ho certifica l’enquesta d’avaluació, funciona molt bé 
com a espai de coneixença i d’interacció entre persones de diferents països en un 
moment, en el de l’arribada, en què els estudiants acabats d’arribar es troben sovint 
sols i els costa trobar la manera de relacionar-se entre ells i amb els estudiants d’aquí. 
 
• Transportabilitat a altres campus 

 
El fet que d’altres campus s’hi hagin mostrat interessats i que, en algun cas, fins i tot 
n’hagin encarregat mòduls concrets, demostra que el projecte és exportable, abocant-
hi, però, els recursos necessaris i fent-hi els reajustaments que calgui per adaptar-lo a 
les particularitats de cada lloc. 
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Pel que fa als reptes de futur a què s’enfronta l’Orientation Week, és voluntat de l’SLT 
seguir avançant en els punts següents: 
 
- Implicar l’Univers, com a proveïdor natural de continguts culturals a la UPC, en 

l’organització de les activitats que tenen lloc dins l’Orientation Week. 
- Augmentar la interacció entre els estudiants autòctons i internacionals per mitjà de 

la programació d’activitats d’intercanvi lingüístic i cultural, en la línia de que l’SLT fa 
amb el Talk 10 (www.upc.edu/talk10), entre altres iniciatives existents. 

- Continuar detectant les necessitats que té l’estudiant internacional a fi d’introduir al 
projecte les millores pertinents. 

- Seguir treballant per consolidar un model integral d’acollida. 

http://www.upc.edu/talk10�
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Materials annexos 
 

• L’Orientation Week en fotografies 
• Enquesta de valoració feta pels estudiants 
• Powerpoint de presentació del programa Ajuda’m 
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L’Orientation Week en fotografies 
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Recepció i benvinguda institucional 
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Recorregut guiat pel Campus Nord 
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Sessió sobre gastronomia catalana a la Boqueria 
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Tallers 
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Activitat esportiva al Poliesportiu de la UPC 
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Tast de vins 
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Enquesta de valoració feta pels estudiants  
Adjuntem l’informe generat per l’aplicació 
 

Títol: Orientation Week (febrer 2009) Ocultar Resultats 

Qüestionari: Valoració Orientation week Ajuda'm 08-09 
Activada per Administrador (Administrador) el dia 19/02/2009 
Identificador destinataris: assistents ow 

Nombre destinataris: 123 
Nombre respostes: 49, Participació: 39,84 % 
URL: http://www2.upc.edu/slt/enquestes/enquesta.php?id=122 
Data tancament: Enquesta OBERTA Imprimir Informe 

Actividades 

 

Acto institucional de bienvenida 

  

1 (1 vots) 
 

(2,04 %) 
2 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
3 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
4 (13 vots) 

 

(26,53 %) 
5 (9 vots) 

 

(18,37 %) 
6 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
7 (9 vots) 

 

(18,37 %) 
No Contestada (4 vots) 

 

(8,16 %) 
Mitjana 5,09 

 

 

Coffe break 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
3 (4 vots) 

 

(8,16 %) 
4 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
5 (4 vots) 

 

(8,16 %) 
6 (18 vots) 

 

(36,73 %) 
7 (17 vots) 

 

(34,69 %) 
No Contestada (4 vots) 

 

(8,16 %) 
Mitjana 5,89 

 

 

Sesión gastronómica (Mercat Boqueria) 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
4 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
5 (7 vots) 

 

(14,29 %) 
6 (9 vots) 

 

(18,37 %) 
7 (27 vots) 

 

(55,10 %) 
No Contestada (5 vots) 

 

(10,20 %) 
Mitjana 6,39 

 

 

Visita al MNAC 

  

1 (2 vots) 
 

(4,08 %) 

http://www.upc.edu/slt/intranet/Enquestes/consulta_enquestes.php�
http://www.upc.edu/slt/intranet/Enquestes/consulta_enquestes.php�
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2 (7 vots) 
 

(14,29 %) 
3 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
4 (7 vots) 

 

(14,29 %) 
5 (5 vots) 

 

(10,20 %) 
6 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
7 (4 vots) 

 

(8,16 %) 
No Contestada (12 vots) 

 

(24,49 %) 
Mitjana 4,08 

 

 

Cine Verdi 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
3 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
4 (4 vots) 

 

(8,16 %) 
5 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
6 (18 vots) 

 

(36,73 %) 
7 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
No Contestada (9 vots) 

 

(18,37 %) 
Mitjana 5,73 

 

 

Deporte en el Polideportivo de la UPC 

  

1 (1 vots) 
 

(2,04 %) 
2 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
3 (5 vots) 

 

(10,20 %) 
4 (7 vots) 

 

(14,29 %) 
5 (8 vots) 

 

(16,33 %) 
6 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
7 (5 vots) 

 

(10,20 %) 
No Contestada (11 vots) 

 

(22,45 %) 
Mitjana 4,82 

 

 

Matrícula en cada centro  

  

1 (1 vots) 
 

(2,04 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
4 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
5 (12 vots) 

 

(24,49 %) 
6 (12 vots) 

 

(24,49 %) 
7 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
No Contestada (6 vots) 

 

(12,24 %) 
Mitjana 5,42 

 

 

Recorrido guiado por el Campus 

  

1 (3 vots) 
 

(6,12 %) 
2 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
3 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
4 (9 vots) 

 

(18,37 %) 
5 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
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6 (5 vots) 
 

(10,20 %) 
7 (12 vots) 

 

(24,49 %) 
No Contestada (13 vots) 

 

(26,53 %) 
Mitjana 4,89 

 

 

Cata de vinos 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
3 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
4 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
5 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
6 (21 vots) 

 

(42,86 %) 
7 (18 vots) 

 

(36,73 %) 
No Contestada (3 vots) 

 

(6,12 %) 
Mitjana 6,17 

 

Talleres 

 

Interés de los contenidos 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
4 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
5 (16 vots) 

 

(32,65 %) 
6 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
7 (7 vots) 

 

(14,29 %) 
No Contestada (3 vots) 

 

(6,12 %) 
Mitjana 5,17 

 

 

Utilidad para conocer el país  

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
3 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
4 (9 vots) 

 

(18,37 %) 
5 (14 vots) 

 

(28,57 %) 
6 (10 vots) 

 

(20,41 %) 
7 (8 vots) 

 

(16,33 %) 
No Contestada (4 vots) 

 

(8,16 %) 
Mitjana 5,18 

 

 

Profesor/a 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
3 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
4 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
5 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
6 (15 vots) 

 

(30,61 %) 
7 (20 vots) 

 

(40,82 %) 
No Contestada (4 vots) 

 

(8,16 %) 
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Mitjana 5,93 
 

Organización 

 

Organización 

  

1 (1 vots) 
 

(2,04 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
4 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
5 (8 vots) 

 

(16,33 %) 
6 (15 vots) 

 

(30,61 %) 
7 (14 vots) 

 

(28,57 %) 
No Contestada (2 vots) 

 

(4,08 %) 
Mitjana 5,57 

 

 

Trato recibido 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
4 (8 vots) 

 

(16,33 %) 
5 (12 vots) 

 

(24,49 %) 
6 (11 vots) 

 

(22,45 %) 
7 (15 vots) 

 

(30,61 %) 
No Contestada (3 vots) 

 

(6,12 %) 
Mitjana 5,72 

 

 

Información sobre las actividades 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
3 (2 vots) 

 

(4,08 %) 
4 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
5 (13 vots) 

 

(26,53 %) 
6 (16 vots) 

 

(32,65 %) 
7 (12 vots) 

 

(24,49 %) 
No Contestada (2 vots) 

 

(4,08 %) 
Mitjana 5,64 

 

 

Inscripción a las actividades 

  

1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (1 vots) 

 

(2,04 %) 
4 (6 vots) 

 

(12,24 %) 
5 (9 vots) 

 

(18,37 %) 
6 (12 vots) 

 

(24,49 %) 
7 (15 vots) 

 

(30,61 %) 
No Contestada (6 vots) 

 

(12,24 %) 
Mitjana 5,79 

 

 

Utilidad para conocer otros estudiantes 
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1 (0 vots) 
 

(0,00 %) 
2 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
3 (0 vots) 

 

(0,00 %) 
4 (3 vots) 

 

(6,12 %) 
5 (5 vots) 

 

(10,20 %) 
6 (11 vots) 

 

(22,45 %) 
7 (28 vots) 

 

(57,14 %) 
No Contestada (2 vots) 

 

(4,08 %) 
Mitjana 6,36 

 

Opinión  

 

¿Qué es lo que te ha gustado más de la OW? 

  

La posibilidad de conocer a otra gente! Las actividades gastronomicas incluida la cata de 
vinos. La visita guiada por Barcelona! 
me gustÃ¨ mucho ir a ver la pelicula al cine verdi 
las actividades de la tarde/noche 

me gusto mucho el cine, la visita guiada por los edificios del modernismo, el taller de 
gastronomìa.. la posiblidad de conocer a los otros estudiantes. Tuve a Jordi de profesor y me 
parecio muy bien. muy atento. 
las actividades externas, como el museo, la boquería 
el cine xD! 

La cata de vinos y las explicationes sobre la cultura catalana 
Me ha gustado mas la session gastronomica! 
el tour guidato en sabato y el mercato de la boqueria 
Los temas, los cuales nos enseñan mas sobre la ciudad para poder acostumbrarnos mas 
La posibilidad de vivir la cultura catalan y por supuesto conocer a otros esudiantes de 
intercambio 

La cata de Vino fue bastante bien y super interesante. Que pena de no haber podido beber 
mÃ¡s.  
Nos ayudo a conocer de una manera facil la escencia de barcelona. 
La cata de vinos 
El interes por dar a conocer la cultura de catalunya. 

I like our leader (in English group) Maria! She has an answer on each question! And gave us a 
lot of useful advices 
Poder conocer gente de otras partes del mundo y poder conocer un poco mas sobre la vida 
cultural en Barcelona 
me gustaron mucho los talleres que creo que sean muy utiles y interesantes. Esto, claro, 
depende del profesor y en mi caso era el profesor que me lo hacia de modo divertido y nos 
enseñó cosas muy utiles y interesantes sobre la cultura catalana,la vida etc. 
La oportunidad para conocer los otros estudiantes y la ciudad. 
La posibilidad de conocer otros estudiantes, de haber mas informaciones sobra la ciudad y 
una referencia utile para los primeros dias 
la sesión gastronómica (Mercat Boqueria) 

ottima, perfetta 
Los talleres estaban muy interesante y la visita guida del sabado por la manana tambien 
Cata de vinos y gastronomía 
El hecho de conocer otros estudiantes durante las actividades. 
Poder conocer gente de otras culturas. 
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Las actividad 
La Cata de vinos y la Boquería. 
la boquería 
Las actividades (cata de vino, boqueria) 
Sesión gastronómica (Mercat Boqueria) 
No Contestada (36,73 %) 

 

 

¿Y lo que menos? 

  

La falta de organizacion. Se nos exige llegar puntuales, pero muchas veces no son los 
alumnos que llegan tarde. El dia de la inscripcion no quedo claro si habia algo o no porque el 
profesor dijo que el miercoles por la mañana no habia programa, por lo tanto pensé que habia 
sido anulado y no vine...Y me quede sin inscribir y sin visita guiada... 
la visita al MNAC 
el museo 
No me gusto no tener guia en el MNAC. 
los talleres 
MNAC, me parecio un museo muy hermoso, con mucho contenido, lamentablemente no 
conozco mucho sobre arte y por momentos me resulto aburrido. 
El acto institucional de bienvenida 
el MNAC! 
el museo 
La introducción toda en ingles. 
Lo siento por eso pero los talleres fueron demasiados escolares. 

Las direcciones del manual no era muy especificas. 
La visita guiada 
--- 
Las charlas historicas eran muy densas, puesto que, en mi caso, no se tenia mucha 
informacion sobre la cultura y la informacion que se nos proporciono era muy compleja para 
alguien que no habia escuchado antes sobre la historia de española. 
Lo que menos me gustó era el caracter obligatorio de las actividades para recibir los creditos 
y porque pienso que influye la gente mal. Todo estaba muy util y interesante, pero alguien 
esta libre de elegir de assistir o no. 
No se puede comunicar rapido con el tutor si no està un encuentro. falta un filo derecto con el 
tutor. fuera el horario de los tallers o de las activitades 

Cata de vinos 
the museo visit, i attend a tour with a guida 
Deporte 
algunos talleres 
El MNAC sin guía fue demaciado largo. 

Los talleres, ya que eran tan solo cÃ¡tedra. 
Las clases por la mañana  
La visita al MNAC.  
los talleres y el recorrido por la ciudad, lo último fue muy pobre. 
el cine... en ingles! 
Visita al MNAC 
No Contestada (42,86 %) 

 

 

¿Qué cosas mejorarías? 

  

La dinamica de los talleres, eran muy sosos..Powerpoint, powerpoint, presentacion, 
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presentacion...Solo el ultimo dia vimos algunos videos en Youtube de Castellers, etc., pero si 
no era como en clases, es decir enseñaza frontal, con un profesor delante de la pizarra que te 
explica cosas durante 2 horas... Es una pena que el coordinador principal, Jordi, siempre se 
fuese al acabar las actividades o mismo antes (por ejemplo el dia del museo, nos dejo 
delante de la puerta con las entradas en la mano...Para eso no hacia falta organizar una visita 
al museo, puedo ir sola un dia y es lo mismo con la unica diferencia que tengo que pagar la 
entrada)!!! Tambien que nuestro coordinador de talleres nunca pudiese participar en las otras 
actividades...Los otros grupos siempre iban acompañados de sus coordinadores que hicieron 
por ejemplo con ellos la visita al museo, etc.  

de momento no sÃ¨ 
enviar las presentaciones por correo electrónico 
los talleres 
Sugeriria que pongan un guia que explique cuando se haga la visita al MNAC 
No sé estaba bien ! :-) 
al principio de la semana, seria una buena idea si habia una ronda de presentacion de cada 
persona, al menos en los grupos! 
Deberian haber mas cofee break 
El tiepo de visita al museo fue insuficiente 
Estos Talleres. 
Las visitas 

La informacion sobre los cursos en la matricula. 
--- 
Que se proporcione charlas mas concentradas para la parte de historia. Lo demas esta bien. 
en el museo no habia guia entonces la visita era un poquito inutil. 
Las talleres deverian hacerse un poco mas tarde. 
hacer màs activitades en mas de una semana, porquè se va creando un grupo de persones 
què estan siempre unitos. màs activitades todos unidos por màs tiempo 
nada 
la organisacion con las escuelas como ETSEIB ...por ejemplo, habia en el mismo tiempo, un 
tallere y una reunion de informacion a la ETSEIB... 
Terminos de la semana por que a algunos estudiantes han empezado las clases 

La actividad en el MNAC 
Los talleres, deberÃan ser mÃ¡s prÃ¡cticos y no tanta teorÃa 
Horario de las clases 
La visita al MNAC debería ser con un guía para poder entender y apreciar el arte. 
los power point de los talleres y los temas tratados 
los talleres a veces pueden ser mejorados. Por ejemplo, sobre la cultura catalana (artistas de 
musica catalanos), se podria escuchar una musica, ver un cuadro de un artista,... Los talleres 
son demasiado pasivos.  
No Contestada (46,94 %) 

 

 

¿Qué crees que ha faltado? 

  

Organizacion, dinamica, talleres en los que tienes que elaborar algo con tus compañeros (una 
presentacion, un poster, etc.) para poder conocerlos mejor. Actividades con gente \"local\", 
para conocer a mas catalanes, para entrar en contacto con ellos, porque asi estuvimos 
durante 1 semana con ERASMUS todo el tiempo y tambien hemos venido aqui para conocer 
la cultura y la gente de este pais!!! 
no sÃ¨ 
nada 

una mejor motivación en los talleres, más dinámicos 
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Se puede hacer un juego/discussion entre los estudiantes y el profesor en principio para 
encontrar las gente mas rapidamente 
solo la ronda :-) 
Una fiesta grande sobre el campus con todos los estudiantes des todas las escuelas. 
Mas dinamicas 

--- 
Ha faltado mas dinamicas en las charlas. Tal vez hacer talleres mas dinamicos ayude a que 
las clases no sean tan monotonas. 
probablemente una fiesta! 
no 
mas visitas en Barcelona 

? 
Nada 
más información sobre España y menos sobre Catalunya 
una participacion mas activa de parte de los estudiante durante los talleres 
una entrevista para hablar de los paises de los estudiantes 
No Contestada (63,27 %) 

 

 

¿Hay alguna actividad que piensas que se podria añadir? 

  

Una visita \"guiada\" nocturna por los bares mas simpaticos de Barcelona, etc. En general un 
programa de noche.. En mi universidad tambien hacemos una semana de orientacion y los 
participantes tienen jornada de dia y de noche. 
? 

se me ocurre un paseo con las bicicletas de bicing por barceloneta por ejemplo... sobre todo 
si el clima esta a favor 
se podría añadir un almuerzo final, puesto que ya todos los erasmus nos conoceríamos y 
sería una bonita instancia 
talvez poder ir a esquiar 

Se puede hacer un juego/discussion entre los estudiantes y el profesor en principio para 
encontrar las gente mas rapidamente 
no 
Yo creo que se deberia mejorar el tour en la ciudad, deberia ser en bus o algo asi 
Pedir al BarÃ§a entradas para ver un partido de Futbol. 
- 

-- 
No sabria precisar una en especial. 
una fiesta organizada del upc (la prueba de vinos no era como fiesta) 
routa guidada por la tarde, routa guidada fuera barcelona, mas tallers gastronomicos de la 
catalunya 

no 
? 
Una excursiÃ³n a las afueras de Barcelona, para conocer mÃ¡s de cerca las otras realidades 
de CataluÃ±a. 
No. 
si, una actividad que hace refleccionar a los estudiantes en grupos. (un juego de rol?) 
No Contestada (61,22 %) 

 

 

¿Te ha servido para adaptarte/integrarte a la UPC y a Barcelona? 
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Mas o menos. 
si fue muy util 
!! si !! 
me sirvio para conocer a los otros erasmus 

me ha servido, y he conocido mucha gente 
sí me ha servido mucho, porq tengo nuevos amigos y conozco las oficinas necesarias para mi 
estancia en Barcelona. 
Mas para aprendir el minimum de la cultura catalana que se debe conecer para vivir aqui. 
si claro, gracias! 

me ha servido tantissimo para integrarme a la universidad y conocet los otros estudiantes 
erasmus. Me permitio di comprender y de descubrir la cultura catalana tambien que la 
organizacion de la ciudad. 
Si, me ha servido he recibido mucha informacion sobre las costumbres, la comida, los lugares 
turisticos y la historia de la ciudad. Me pareció muy interesante 
si, mucho! 

MÃ¡s o menos ya que como vivimos todos alejados en la ciudad , es difÃcil de volver a verse 
rÃ¡pidamente. 
SI 
Si me ha ayudado en gran parte. 
si 

Un poco. 
seguro que si. 
Si, mucho. 
sì. muchas gracias. esta es una idea genial, fue mas importante y muy utile.gracias a todos 
si, mucho 
pienso que si 

Durante la semana sí, y creo que por el resto de mi estancia también 
Si, muchas gracias 
Si, de todas maneras 
Si,mucho. 
SI. 

si 
si  
si 
No Contestada (40,82 %) 
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Powerpoint de presentació del programa Ajuda’m 

 

Diapositiva 1 

Programa Ajuda’m

 

 

 
Diapositiva 2 

 

Continguts

 Ajuda’m: què és?
 Repte de context
 Dèficits i objectius
 Diagrama d’actuacions
 Acollida lingüística
 Acollida cultural
 Dades de participació
 Enllaços relacionats
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Diapositiva 3 

 

Ajuda’m: què és?

 És un programa d’acollida 
lingüística i cultural adreçat a 
tothom que vingui a fer una 
estada acadèmica a la UPC.

 Està impulsat pel Servei de 
Llengües i Terminologia amb 
la col·laboració del Servei de 
Relacions Internacionals i 
Institucionals i el Servei 
d’Activitats Socials i 
Culturals Univers.

 En funcionament des de 
l’any 2001.

 

 

Diapositiva 4 

 

Repte de context

 La mobilitat i l’intercanvi són 
elements clau de l’EEES i 
constitueixen objectius 
prioritaris de totes les 
universitats.  

 Les actuacions d’acollida 
d’estudiants de mobilitat 
poden afavorir la valoració 
de la universitat per part 
d’aquests estudiants i 
potenciar-ne la projecció 
externa com a universitat de 
destinació.
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Diapositiva 5 

 

Dèficits i objectius

DÈFICITS
 Mancances en la 

informació/comprensió de la 
realitat lingüística. 

 Coneixement insuficient del 
PDI sobre els recursos 
d’acollida i falta de pautes 
per a la gestió del 
multilingüisme a l’aula.

 Desaprofitament de la 
intercomprensió cultural i 
lingüística.

 Poca relació entre els 
estudiants d’aquí i els que 
arriben.

OBJECTIUS
 Facilitar l’acollida dels 

estudiants de mobilitat dins 
l’entorn UPC

 Familiaritzar l’estudiant amb 
l’entorn cultural i lingüístic

 Potenciar la intercomprensió 
cultural i lingüística entre els 
estudiants que vénen a la 
UPC i els d’aquí

 Informar dels usos lingüístics 
a la UPC i facilitar la gestió 
del multilingüisme a l’aula

 

 

Diapositiva 6 

 

Diagrama d’actuacions

Programa Ajuda’m

Acollida lingüística Acollida cultural

Informació Formació Activitats Productes
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Diapositiva 7 

 

Acollida lingüística

INFORMACIÓ
 Espai fix al web de la UPC: 

recursos d’acollida de l’SLT.
 Where are you from?: FAQ 

sobre els usos lingüístics a 
la UPC 

 Intercat: web 
interuniversitari amb 
informació sobre la realitat 
lingüística

FORMACIÓ
 Cursos de català bàsic: per 

adquirir un nivell de 
comprensió que permeti 
seguir les classes.

 Taller d’intercomprensió: 
per activar el coneixement 
passiu del català i el castellà 
a partir del coneixement 
d’una llengua romànica.

 Intercanvi de llengües: 
parelles lingüístiques per a 
la pràctica d’idiomes. 

 

 

Diapositiva 8 

 

Acollida cultural

ACTIVITATS
 Orientation Week: setmana 

d’acollida amb activitats de 
familiarització amb l’entorn.

 My Barcelona: comèdia que 
escenifica les experiències 
d’un estudiant de mobilitat

 Festa Means Party: festa 
interuniversitària de 
benvinguda.

 Sortides i activitats: 
sortides guiades a diferents 
llocs del país: Barcelona 
Girona, Montserrat, Sitges...

PRODUCTES
 Barcelona jove: guia (en 

anglès, castellà i català) 
sobre Barcelona i el 
funcionament de la societat 
catalana: gastronomia, art, 
història, llengua, urbanisme, 
etc.
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Diapositiva 9 

 

Dades de participació (2006)

Actuació Participants

Cursos de català 435

Orientation Week (tallers) 154

My Barcelona 184

Sortides i activitats 324

 

 

Diapositiva 10 

 

Enllaços relacionats

 Programa Ajuda’m: www.upc.es/slt/ajudam
 Cursos de català: www.upc.es/slt/aulacat
 Barcelona jove: www.upc.es/slt/bcnjove
 Intercat: www.intercat.gencat.cat
 Espai fix al web de la UPC:

www.upc.edu/castellano/futurs-estudiants/recursoscatala.htm

 

 


