
 

BEST Barcelona 

BEST és una associació d' estudiants europeus de tecnologia que organitza una sèrie de 
cursos, l’objectiu d’aquests és aprendre, viatjar, conèixer gent de tot arreu i millorar el teu 
anglès.   
Aquests cursos, de caràcter presencial, tenen una temàtica molt diversa: tecnologia,  
economia, marketing i organització, els quals, es valoraran mitjançant un examen al final 
del mateix curs. No tot es limita a la part acadèmica, també es realitzen diverses activitats 
les 24 hores del dia: excursions, activitats nocturnes, visites guiades, etc.  
 

Qui participa? 

En un curs BEST hi participen entre 20 i 30 estudiants de les 78 universitats on BEST té 
presència. 

On es fan? 

BEST és una xarxa de 78 grups locals distribuïts en un total de 25 països europeus. Cada 
grup local pertany a una universitat diferent. 
No has de preocupar-te per l’allotjament, podràs dormir tant a residencies del propi 
campus de universitat o a hostals  propers. 

Quan és fan? 

Hi ha quatre temporades per demanar cursos BEST: tardor, hivern, primavera i estiu. 
Depenent del curs, la durada d'aquest varia, però en general tots duren entre una i dues 
setmanes.  

 

Altres Activitats 

A part dels cursos tècnics que es fan durant el curs, també es realitzen diversos 
esdeveniments on es posa a proba habilitats de treball en equip, comunicació i innovació 
entre d’altres. 

BEST Engineering Competition (BEC),BEST Symposium on Education i BEST Leisure 
event. 

Quant costen? 

El cost de tot això: allotjaments, activitats, menjar, festes, etc, és gairebé gratuït gracies 
a que BEST funciona a mode de intercanvi. Només s’ha de pagar el viatge a la ciutat i 
algunes activitats en concret 

Activitats 
 
Hi ha molta diversitat d’activitats, esdeveniments i competicions on podràs inscriure’t. 
En aquest enllaç podràs veure-les totes amb més detall. 
http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp 

http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp�


Properes Activitats 

S’estan organitzant diferents competicions d’enginyeria on empreses i estudiants hi 
participen, dies d’intercanvi cultural on estudiants estrangers venen una temporada per 
conèixer la nostra cultura i costums per desprès, enviar nosaltres estudiants d’aquí al seu 
país a conèixer la seva cultura i tradicions. També es realitzen els “Motivations weekends” 
on les festes i el passar-ho bé són el principal lema.  

Com inscriure’s? 

El procediment és senzill i gratuït. Només cal emplenar uns formularis i escriure una bona 
Motivation letter.  
Hi ha diverses opcions per fer arribar aquesta documentació: la més senzilla és passar-te 
per qualsevol dels despatxos de BEST Barcelona situats als Campus Sub i Nord de la 
UPC, enviar-ho al correu intern de la UPC o al email barcelona@BEST.eu.org 

http://www.bestbarcelona.org/main.php?section=2&subsection=2&lan=ct 

 

Contacte  

Diana Cantó,  
presidenta de BEST UPC 
Email: diana.canto@BEST.eu.org    
Tel: 676 694 668 

Al Campus Sud de la UPC:  
*Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona: Planta 1, davant del bar, 2a 
porta de l’esquerra Telèfon: 93.401.65.41  
 
Al Campus Nord de la UPC:  
*Edifici Omega, OM206. Telèfon: 93 413 75 90.  
*Edifici A3, A3-S105. Telèfon: 93.401.70.71  
 
Email: barcelona@BEST.eu.org 

http://www.bestbarcelona.org/main.php 

http://www.best.eu.org/index.jsp 
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