
 

 

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (ESCSET) 

Informacions diverses per a estudiants de nou accés al curs 2017/18 

 

La informació que es presenta a continuació només és vàlida per als estudiants que cursin: 

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 

Grau en Business and Innovation Management 

Grau en Turisme i Gestió del Lleure 

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 

Grau en Logística i Negocis Marítims  

Doble titulació en AdE i GI i Turisme i Gestió del Lleure   

Doble titulació en AdE i GI i Màrqueting i Comunitats Digitals 

 

Benvolgut/da estudiant,  

Et comuniquem que per normativa del centre és obligatori l’ús d’ordinadors portàtils propis 

en aquelles assignatures que així s’indiqui. És a dir, el centre no facilitarà cap ordinador als 

estudiants a l’aula.  

No existeix cap requeriment tècnic sobre el tipus d’ordinador (marca, model, lector de Cds, 

memòria, resolució targeta gràfica, etc.) tot i que es recomana un PC, no Mac.  

Al CampusVitual  Serveis (http://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/) 

 

Podeu trobar-hi algunes indicacions necessàries per a la instal·lació de software bàsic (antivirus, 

acrobat, open-office, etc.), software específic de les assignatures, així com manuals per preparar 

el vostre ordinador per ser usat al recinte del Tecnocampus (connexió wifi, xarxa Eduram, etc.). 

També tens disponible l’Office 365 on trobaràs les principals eines de Microsoft Office 2016: 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype Empresarial, InfoPath 

i OneDrive per empreses. 

  

http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-ade
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-ade-angles/presentacio
http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-turisme
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-marqueting
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-logistica-negocis-maritims
http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-ade-turisme
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-ade-marqueting/
http://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/


 

 

 

ATENCIÓ: 

 

D’acord amb el previst a l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de 

gener (DOGC núm. 6551 de 30.1.2014), els estudiants que iniciïn 

els seus ensenyaments de grau a partir del curs 2014-2015 hauran 

d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua1, amb un nivell 

equivalent al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les 

llengües (MECR) del Consell d’Europa.2 

 

L’ESCSE, per poder garantir el compliment d’aquest requisit indispensable en la finalització 

dels estudis de grau, articula en el pla d’estudis tres assignatures3 de llengua estrangera que 

permeten a l’estudiant assolir el nivell mínim exigit.  

Per aquest motiu a tots els estudiants de nou accés han de realitzar una prova de diagnòstic 

lingüístic (PDL) pròpia del Programa d’Idiomes UPF. El cost de la prova (15 €) està inclòs en 

la matrícula a no ser que s’acrediti en el moment de matrícula la competència lingüística en 

anglès. Un cop formalitzada la matrícula, en cap cas es retornaran els diners de la prova. La 

convalidació d’una assignatura de Llengua estrangera (ja sigui per accés de cicles o d’una altra 

titulació) no eximeix de la realització de la prova. 

La prova es realitzarà els dies 5, 7 i 13 de setembre del 2017. Tindreu fins el dia 1 de setembre 

del 2017 per escollir un dia i torn per la realització de la prova (places limitades), per fer-ho 

cal que us apunteu a una de les sessions que trobareu a l’Agenda Tecnocampus:  

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_M (5/09/2017 de 11h a 13h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_T (5/09/2017 de 15h a 17h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_7_set_M (7/09/2017 de 11h a 13h, 100 places)   

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_7_set_T (7/09/2017 de 15h a 17h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M (13/09/2017 de 11h a 13h, 100  places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T (13/09/2017 de 15h a 17h, 100 places) 

Els dies 3 i 5 d’octubre del 2017 es repetirà la PDL per aquells estudiants que no hagi pogut 

assistir a la primera convocatòria.4 Tindreu fins el dia 27 de setembre del 2017 per apuntar-vos 

a una de les sessions que trobareu a: 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_3_oct_T (3/10/2017 de 15h a 17h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_oct_M (5/10/2017 de 11h a 13h, 100 places) 

 

                                                           
1 https://www.upf.edu/llengues/_pdf/Taula_de_certificats_i_diplomes_CA.pdf  
2 El dia 22 de juny de 2017, la Junta de Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè 

sol·liciti al Parlament de Catalunya un ajornament durant 4 anys de l’entrada en vigor de l’article 211 de la Llei 2/2014.  En el moment 

d’impressió d’aquest document no es té informació de cap modificació al text original. 
3 El cas del Grau de Màrqueting i Comunitat Digitals i Logística i Negocis Marítims només tenen dos i una assignatura respectivament. 
4 Important: l’estudiant perdrà les primeres sessions de classe de Llengua estrangera per no tenir nivell assignat. 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M
http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T
https://www.upf.edu/llengues/_pdf/Taula_de_certificats_i_diplomes_CA.pdf


 

 

Segons els resultats obtinguts els estudiants seran distribuïts en els diferents nivells B1, B2.1, 

B2.2 i C1.1 (podeu consultar a http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes els vostres 

resultats i a http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris o a la secretaria de l’ESCSET el professor 

i aula assignats). Al final del procés s’obtindrà una acreditació d’anglès5 reconeguda a la resta 

d’universitats catalanes i europees.  

 

Aquell estudiant que havent-se inscrit no es presenti perdrà el dret a examen i haurà d’abonar 

de nou el cost de la prova.  

 

L’estudiant que pugui acreditar el nivell B2.2 o superior d’anglès cal que presenti un certificat 

acreditatiu juntament amb una fotocòpia del mateix el dia de matrícula i quedarà exempt de 

la realització de la prova podent optar a l’ensenyament d’una altra llengua estrangera (veure 

figura 1). En aquest cas cal complimentar un formulari amb les diferents prioritats d’idiomes 

que es volen cursar (http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505) abans 

del dia 1 de setembre del 2017.  

Aquells estudiants que fa més de 3 anys que tenen el First (tot i no caducar) és recomanable que 

facin la prova. També cal tenir present que el Toefl caduca als 2 anys. 

 

Si l’estudiant disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’alemany, francès o 

italià, cal que el presenti l’original i una còpia el dia de matrícula o bé durant el curs en el Punt 

d’Informació de l’Estudiant (PIE). Aquest estudiant ja complirà amb els requisits legals 

d’acreditació de la tercera llengua per l’obtenció del grau però caldrà que faci la PDL per poder 

establir el nivell a cursar en les assignatures de Llengua estrangera.  

  

Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb la Noemí Ruiz 

(nruiz@tecnocampus.cat).  

 

                                                           
5 Amb el pagament de les taxes d’expedició del certificat (preu orientatiu 30€). 

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris
http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505
mailto:nruiz@tecnocampus.cat


 

 

 
Figura 1 

 

Assignatures: Llengua estrangera I (1r curs), Llengua estrangera II (2n curs) i Llengua estrangera III (3r curs) 

Excepte Grau de Màrqueting i comunitats digitals, només fa fins a 2n curs i Grau de Logística i Negocis Marítims que només fa a 1r curs. Consultar 

programa Aula oberta (http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes) o bé www.upf.edu/multilinguisme. 

 
* Per obrir els diferents idiomes caldrà un mínim de 15 estudiants matriculats, en cas de no arribar al mínim l’estudiant haurà de continuar la seva formació en anglès. 

 

Normativa associada: 

(I) Un estudiant que no hagi superat l'assignatura de Llengua estrangera I no podrà matricular-se de l'assignatura Llengua estrangera II. 

(II) Un estudiant que no hagi superat l'assignatura de Llengua estrangera II no podrà matricular-se de l'assignatura Llengua estrangera III. 

 

Els estudiants al finalitzar els seus estudis podran obtenir si ho desitgen un certificat oficial que acrediti el seu nivell. Aquest certificat serà expedit per Idiomes 

UPF (www.upf.edu/idiomes) 

Prova de nivell d'anglès a principis de 

setembre

 (Cal portar un fotocopia compulsada 

per guardar a l'expedient)

(Cal que cada estudiant s'apunti a un torn, és 

a dir, un dia i una hora)                                               

Segons el resultat obtingut

1r curs: B1 MECR 1r curs: B2.1 MECR
3r curs: B2.2 MECR 

(equivalent al First)

Anglès Francès Alemany Rus 2n curs: B2.1 MECR 2n curs: B2.2 MECR (equivalent al First) Escollir nou idioma

1r curs: C1.1 

MECR
1r curs: A1 MECR

3r curs: B2.2 MECR 

(equivalent al First)
Escollir nou idioma

2n curs: C1.2 

MECR
2n curs: A2 MECR

ALUMNE DE NOU ACCÉS

Ja tinc el First o el nivell B2.2 acreditat                                        

Escollir un idioma el dia de matriculació*

3r curs: Elecció d'un nou idioma 

(nivell A1)

3r curs: B1 

MECR

1r curs: B2.2 MECR 
(equivalent al First) 

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.upf.edu/multilinguisme
http://www.upf.edu/idiomes


 

 

 

CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2017-2018 

http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris 

 

 

Als efectes dels tràmits acadèmics que ho requereixin, el curs acadèmic vigent no es dóna 

per finalitzat fins que s’inicia el següent.    

 

1r. Trimestre 
 

 Classes: 25 de setembre (dl) – 5 de desembre (dc) 

Pels alumnes de Primer curs:   

     20 i 21 de setembre (dc i dj) – Jornada de Benvinguda 

 Avaluació: 11 de desembre(dl) – 22 de desembre (dv) 

 Recuperació: 25 i 26 de gener (dj i dv) – s’aturen les classes de 2n Trimestre 

 Vacances: 23 de desembre (ds)  – 5 de gener (dv) 

 

2n. Trimestre 
 

 Classes: 8 de gener (dl) – 16 de març (dv) 

 Avaluació: 19 de març (dl) – 23 de març (dv) i del 3 d’abril (dm) al 6 d’abril (dv) 

 Recuperació: 26 i 27 d’abril (dj i dv) – s’aturen les classes de 3r Trimestre 

 Vacances: 26 de març (dl) – 2 d’abril (dl) 

 

3r. Trimestre 
 

 Classes: 9 d’abril (dl) – 18 de juny (dl) 

 Avaluació: 21 de juny (dj) - 29 de juny (dv) 

 Acte de graduació: 11, 12 i 13 de juliol (dc, dj i dv)*  

 Recuperació: 11, 12 i 13 de juliol (dc, dj i dv)** 

 

* Es realitzarà en un dels tres dies acordats amb la institució. 

** Excepte l’assignatura de Pràctiques externes que tindrà recuperació el dia 7 de 

setembre. 

 

 

Dies festius 

 12 d’octubre 

 1 de novembre 

 6 de desembre 

 8 de desembre  

 23 d’abril 

 1 de maig 

 21 de maig 

 

Dies no lectius  

 13 d’octubre 

 7 de desembre 

 19 de juny 

 20 de juny  

 

 
 

 

 

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris


 

 

 

2017

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1

1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 30 31 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

2018

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3 4 5 6 7 1

8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29

26 27 28 26 27 28 29 30 31 30

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 30 31 27 28 29 30 31

 

FESTIUS/CAPS DE SETMANA Últim dia de tramitació de canvis de grups (10 dies  des de l'inici de classes, excepte idiomes només 1r trimestre)

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. LECTIUS Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures OPTATIVES de1r trimestre

1 2 DIES NO LECTIUS Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures de 2n trimestre (últim dia de classe 1r trim.)

3 4 5 6 7 8 9 FESTIUS Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures OPTATIVES de 2n i 3r trimestre (últim dia de classe 1r trim.)

10 11 12 13 14 15 16 Jornada Benvinguda només alumnes 1r Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures (excepte optatives) de 3r trimestre (últim dia de classe 2 trim.)

17 18 19 20 21 22 23 Proves Diagnòstic Lingüística alumens 1r Últim dia de renuncia a l'avaluació del trimestre corresponent (últim dia de classe del trimestre)

24 25 26 27 28 29 30 Últim dia tranferència de crèdits, reconeixement de crèdits acadèmics (per activitat professional, CFGS, etc.) i crèdits RAC

CLAUSTRE PROFESSORAT/DELEGATS Periode per realitzar les sol·licuts de mobilitat

JUNTA DIRECCIÓ/DELEGATS + TUTORS Periode per tramitar títols

COMISSIÓ DE GOVERN Dies per demanar certificats d'idiomes

EXÀMENS

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

Per més informació de terminis (progressió, certificats, etc): http://www.tecnocampus.cat/ca/tramits 

CALENDARI ACADÈMIC  CURS 2017-2018

DESEMBRE

ABRIL

SETEMBRE

SETEMBRE

MAIG JUNY JULIOL AGOST

OCTUBRE NOVEMBRE

GENER FEBRER MARÇ



 

 

 

 

 

CURS D’INTRODUCCIÓ A LES MATEMÀTIQUES 

SETEMBRE 2017 

 

L’ESCSET proposa un curs d’introducció a les matemàtiques del primer curs de:  

 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 

 Doble grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i de Turisme i 

Gestió del Lleure 

 Doble grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 

Comunitats Digitals 

 Grau de Logística i Negocis Marítims 

 

 

A efectes que els alumnes puguin seguir sense dificultats prèvies l’assignatura 

Fonaments de matemàtiques. 

El curs està adreçat a tots els estudiants que presenten dèficits en els coneixements de 

matemàtiques de secundària (especialment, alumnes de formació professional i majors 

de 25 anys, majors de 45 anys, batxillerats humanístics, etc.). 

 

El curs es realitzarà els dies 12, 13, 14, 15, 18, 19 i 20* de setembre del 2017 de 16:15h 

a 18:15h. 

 

ELS  ESTUDIANTS INTERESSATS US PODREU MATRICULAR EN EL 

LINK:  

http://bit.ly/automatricula-curs-introduccio-matematiques 

 

Data màxima per matricular-se: dia 6 de setembre del 2017 

-- Mínim 15 estudiants – 

-- Màxim 30 estudiants per grup -- 

-- Màxim 2 grups -- 

 

 

PREU DEL CURS : 85€ 

 

 

* L’horari d’aquesta sessió pot ser modificat degut a la realització de la jornada de 

benvinguda dels estudiants de primer curs.  

http://bit.ly/automatricula-curs-introduccio-matematiques


 

 

 

PROGRAMA DEL CURS 
 

Tema 1: Operacions numèriques (conjunts numèrics, operacions amb nombres enters i 

racionals, etc.).  

 

Tema 2: Tècniques algebraiques (aplicació de la propietat distributiva, simplificació, 

expansió, etc.). 

 

Tema 3: Potències i radicals (propietats de les potències de nombres reals, operacions 

amb potències, arrels quadrades de nombres reals, operacions amb radicals,etc.). 

 

Tema 4: Resolució d'equacions (resolució d'equacions de grau 1, grau 2 i superior, 

equacions irracionals, etc.). 

 

Tema 5: Logaritmes (definició i propietats, càlcul de logaritmes, resolució d'equacions 

exponencials i logarítmiques).  

 

Tema 6: Resolució de sistemes d'equacions (mètode de resolució de sistemes de dues 

equacions amb dues incògnites, sistemes d'equacions lineals, classificació). 

 

Tema 7: Rectes i paràboles (rectes del pla, pendent d'una recta, equacions de les rectes, 

funcions quadràtiques, representació gràfica de paràboles). 

 

Tema 8: Resolució d'inequacions (desigualtats numèriques, propietats, inequacions 

lineals amb una incògnita, inequacions polinòmiques amb una incògnita de segon grau i 

de graus superiors a dos). 

 

 

 

 

Bibliografia 

 Qualsevol llibre de primer de Batxillerat. 

 Haeussler, JR., Ernest, F., Richars D. Paul, Richard J. Wood (2008): Matemáticas 

para administración y economomía. Ed Pearson. 

 

 

Indicacions: 

 

1) En aquest curs no s'avançarà temari de l’assignatura de Fonaments de Matemàtiques. 

2) És un curs de repàs de temari bàsic de matemàtiques (ESO i 1r de Batxillerat). 

3) Les sessions tindran un caràcter teòric i pràctic. 


