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Programa d’INTERCANVI

Objectius i característiques del programa d’intercanvi
 Millora del coneixement de la llengua anglesa

 Acollida d’un estudiant de University of Cambridge 

 Estada a la University of Cambridge 

 Visites a empreses i tallers formatius University of Cambridge 

 Integració en la cultura de destí



A què em comprometo?

Estudiants de l’ETSEIB-UPC
Setmana a l’ETSEIB-UPC (27 al 31 de març)

- Assistir a la Benvinguda i dinar el dilluns 27 de març 
- Allotjar a l’estudiant de la U. Cambridge
- Assistir-lo en la seva estada a BCN
- Tenir una actitud de respecte i consideració en tot moment
- Comunicar a l’ETSEIB-UPC qualsevol incidència

Setmana a University of Cambridge (24 al 28 d’abril)

- Assistir a totes les activitats contingudes en el programa a Cambridge
- Tenir una actitud de respecte, puntualitat  i consideració en tot moment



què s’ofereix
Per part del programa
Allotjament a Cambridge (College o Bed&Breakfast)

Assegurança d’assistència en viatge

L’estudiant haurà de sufragar el viatge i la manutenció

(tot i que alguns àpats poden estar inclosos)



Requisits per participar 

Requisits dels aspirants
• Ser estudiant oficial de l’ETSEIB de Grau o Màster (excepte  els estudiants 
incoming i KIC)

• Oferir allotjament a un estudiant de la University of Cambridge al domicili propi 
a Barcelona o rodalies màxim zona 2 transports públic)

• Implicació durant l’estada dels estudiants visitants (el dia 27 principalment : 
esmorzar i dinar amb els estudiants de Cambridge i suport puntual fins al 31 
de març)

• Bona predisposició, responsabilitat i compromís

• Coneixement bàsic de la llengua anglesa



calendari i sol·licitud

Períodes dels intercanvis
Estudiants U. Cambridge a ETSEIB

27 a 31de març

Estudiants ETSEIB a Cambridge

24 a 28 d’abril

Sol·licitud
Enviar E-mail amb CV adjunt demanant 

participar al viatge d’estudis CAMBRIDGE : admissions.etseib@upc.edu

Límit de sol·licitud 12 de març 

mailto:admissions.etseib@upc.edu


organitza

ETSEIB
Oficina de Relacions Internacionals i Admissions

admissions.etseib@upc.edu

Secció d’Anglès (Departament Projectes d’Enginyeria i Construcció)

University of Cambridge
Language Unit – Engineering Department

mailto:admissions.etseib@upc.edu


Dubtes i aclariments 

ETSEIB

Oficina de Relaciones Internacionales i Admissions

Araceli Ortiz/ Sònia Celades/ Anna Brau

 admissions.etseib@upc.edu
 Horari d’atenció: 

 Matins: dilluns, dimecres, dijous i divendres 
horari d’atenció de 11 a 13.30 h

 Tardes: dimarts de 16:00 a 18:00 h 
 T: +34 93 401 59 27  - 93 401 66 27 -93 401 25 94
 admissions.etseib@upc.edu 

mailto:admissions.etseib@upc.edu
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