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Servei de suport lingüístic en anglès per al PAS i el PDI

Presentació
Servei de suport lingüístic en anglès de 2 hores setmanals obert al personal
d’administració i serveis i al personal docent i investigador, amb reserva prèvia. Aquest no
és un servei de traducció o de revisió de textos institucionals, sinó que és una ajuda a
l’usuari perquè millori les habilitats escrites i orals en llengua anglesa1.

Destinataris
Personal d’administració i serveis i personal docent i investigador.

Objectiu
Ajudar als usuaris a que millorin les habilitats lingüístiques en anglès, tant a nivell oral
com a nivell escrit, relacionades directament amb el seu lloc de treball.

Objecte
Són objecte d’aquest servei els documents, textos o presentacions orals de caire
administratiu o docent, relacionats directament amb el lloc de treball que l’usuari
desenvolupa a UIC Barcelona. Entre d’altres, s’hi inclouen:

Material docent i documents de gestió administrativa
Revisió de Power Points, materials docents, correus electrònics, o qualsevol
altre tipus de comunicació escrita

Pràctica oral
Presentacions orals, classes, discursos o altres tipus de comunicació verbal

Suport al professorat que ofereix docència en anglès
També oferim suport al PDI que ofereix docència en anglès a través de la
metodologia EMI (English as a Medium of Instruction).

Com funciona
Les tutories de suport poden ser en format presencial o en línia, en funció de la
disponibilitat dels usuaris. Per poder accedir al servei, cal que us registreu primer en el dia
i hora que us vagi millor. A continuació, trobareu l’enllaç al calendari de tutories per aquest
curs acadèmic.

Calendari de tutories
Podeu accedir al calendari de tutories d’aquest curs acadèmic en el següent enllaç.

Contacte

1 Per a la revisió o la traducció de textos institucionals, si us plau, adreceu-vos al Servei de
traduccions i revisions de UIC Barcelona. Si teniu dubtes sobre si un document o text és
institucional, si us plau, escriviu-nos a multiling@uic.cat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjIQM5EqwlYjz-mC63gJuUzDVjEMZ4L2uMOiKbgA5MSkJ7Qw/viewform?usp=share_link
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Si teniu qualsevol dubte sobre aquest servei, us podeu adreçar a la persona de contacte
que figura al final d’aquesta pàgina.

Contacte
Doris Stanger
Tel. +34 93 509 92 50 (6136)
dstanger@uic.es

Departament de Lingüística Aplicada
Terré 11-19
08017 Barcelona


