Informacions dels Serveis Lingüístics
* Per al professorat, recordatori de les convocatòries de correcció de materials docents (català i
anglès)
http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=101671&noticiaub=NSL
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/serveis/cit/convocatories/index.html
* Guies ràpides del CUB
Les guies ràpides del CUB són una mirada diferent al llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Al
costat de la lectura atenta que requereixen els criteris, la versió reduïda permet una consulta ràpida i
sintètica de les característiques lingüístiques més rellevants de cada bloc tractat, per fer-se’n una
idea general i sense entrar en gaires detalls. Les guies permeten, però, saltar a les versions completes
del CUB, per quan cal ampliar la informació o resoldre dubtes concrets amb més deteniment.
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/guies-rapides/
* En ruta cap al B2!
http://www.ub.edu/idiomesb2/
* Grups de conversa d’anglès Aquest semestre no hi ha tants grups com altres vegades (això depèn
de si hi ha disponibilitat de dinamitzadors nadius, no professionals).
https://grupsdeconversa.wordpress.com/
*Altres activitats Enjoy English
https://grupsdeconversa.wordpress.com/2017/10/08/enjoy-english/

* Dins de la Borsa d’intercanvi lingüístic (http://www.ub.edu/xdl/borsa/) destaquem:
* Grup de conversa de català
http://www.ub.edu/xdl/activitats/comenca-el-grup-de-conversa-de-catala-3/
Horari: dimarts, de 14 a 15.30 h.
Període: entre el 24 d’octubre i el 19 de desembre.
Lloc: Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Plaça Universitat (trobareu el CAL pujant
l’escala que hi ha a la vora de la copisteria; mapa).
* Activitats culturals
http://www.ub.edu/xdl/activitats/
* Cafè de llengües (activitat NOVA)
http://www.ub.edu/xdl/activitats/cafe-de-llengues-trobada-del-mes-doctubre/

*Grups de conversa d’alemany i francès
Aquest semestre oferim grups de conversa d’alemany i de francès, que tindran lloc al campus de la
Diagonal. Les inscripcions s’obriran avui, 19 d’octubre de 2017, a les 22.00, al campus virtual del CAL
Diagonal (www.ub.edu/sl/caldiagonal).
Informació i inscripcions als grups de conversa d’alemany: a la secció 1 del nostre campus virtual
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=6217&section=1
Informació i inscripcions als grups de conversa de francès: a la secció 5 del nostre campus virtual
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=6217&section=5
Us recordem també que podeu seguir tot el que fem a la nostra pàgina de Facebook:
https://www.facebook.com/caldiagonal

* Programa Rosetta Stone. Descripció, preus i matrícula: http://www.ub.edu/multilingua/
És un mètode d'autoaprenentatge de llengües per Internet amb el qual es pot practicar i millorar
totes les destreses lingüístiques. Com a novetat d'aquest curs, el programa permet estudiar cinc
noves llengües. S’ofereixen doncs, vint-i-vuit llengües en tres modalitats diferents del programa per
poder cobrir les necessitats de tothom:
— Rosetta Stone Course, ideal per a nivells inicials (fins al B1 del MECR) i disponible per aprendre
fins a 28 llengües: alemany, anglès americà, anglès britànic, àrab, coreà, dari (persa afgà), espanyol,
francès, grec, hebreu, hindi, indonesi, irlandès, italià, japonès, llatí, neerlandès, paixtu, persa (farsi),
polonès, portuguès (Brasil), rus, swahili, suec, tagal (Filipines), turc, urdú, vietnamita i xinès.
— Rosetta Stone Advantage, idoni per a nivells més alts (fins al B2/C1 del MECR) i disponible per
aprendre alemany, anglès americà, anglès britànic i francès.
— Rosetta Stone Advantage Professional, amb continguts per perfeccionar l'anglès en els àmbits de
la medicina, l'economia i empresa, i l'hoteleria i turisme: nivells mitjà i avançat (B2 i C1).
Calendari d'ús del programa
Llicència semestral (sis mesos d’ús del programa), del 10 de novembre de 2017 al 4 de maig de 2018.
Llicència anual (un any d’ús del programa), del 10 de novembre de 2017 al 4 de
novembre de 2018.
Període de matriculació: fins al 31 d'octubre de 2017.
Es pot trobar tota la informació necessària a l'espai web de Multilingüitza't, a on també tindreu accés
al formulari de matrícula.
Pel que fa a l’alumnat, informem que aquesta modalitat d'autoaprenentatge no acredita el nivell B2
ni altres, ni es beneficia de cap ajut econòmic del Programa de Terceres Llengües de la Generalitat de
Catalunya.

