
 
 
 
 

CURSOS DE NIVELL ZERO 
ANY ACADÈMIC 2012-13 

 
Els cursos de nivell zero són una proposta de la UIB per oferir una formació que 

permeti als futurs alumnes reforçar els seus coneixements en algunes matèries o 

habilitats que facilitaran el començament del grau que hagin escollit, així com la seva 

adaptació al context universitari. No obstant això, la Universitat obre aquesta formació 

als seus estudiants d'altres nivells —segons els dos blocs en què es divideix l'oferta de 

cursos— que necessiten un reforç en alguns coneixements o habilitats. La realització de 

cursos zero serà reconeguda mitjançant un certificat d’assistència expedit per la UIB 

amb el nombre d’hores impartides. 

 

En trobareu l'oferta en dos blocs: cursos específics per centres (només per als alumnes 

de grau, tant els que comencen com els que fan cursos superiors) i cursos transversals 

d’interès general per a tot l’alumnat de la UIB (de grau, màster, llicenciatura...). 

 

CampusEsport fa una oferta: Matricula't als cursos de nivell 0 i gaudeix d'un abonament 

gratuït de quinze dies. 

 

 

CURSOS ESPECÍFICS (setembre) 

 

Facultat de Ciències i Escola Politècnica Superior 
- Curs de Matemàtiques (1 i 2) (20 h) 

- Curs de Física (1 i 2) (20 h) 

- Curs de Química (1 i 2) (20 h) 

- Curs de Dibuix Tècnic (20 h) 

- Curs d’Electrònica (20 h) 

- Edició de Documents i Presentacions amb LaTeX (20 h) 
 
Facultat d’Economia i Empresa 

- Anàlisi Matemàtica: Una posada a punt per a Economia i Administració i 

Direcció d'Empreses (Palma (1 i 2), Menorca i Eivissa) (20 h) 

- Business and Economics Communication and Skills Course (Recorregut en 

Anglès de GADE i GECO) (40 h)-Prova inicial selectiva. 

 

Facultat d’Educació 
- Curs de Matemàtiques en Educació (20 h) 

 

Facultat de Filosofia i Lletres 
- Curs de Llengua Catalana (15 h) 

- Comprensió Bàsica de Textos en Català per a Estudiants Nouvinguts (15 h) 

- Curs de Llatí (20 h) 

- Introducció a l’Alemany (20 h) 

- Introducció a la Llengua Francesa (20 h) 

- Curs Bàsic de Geografia (10 h) 



 
Facultat de Psicologia 

- Biologia per a Psicòlegs (20 h) 

- Bases Numèriques per a l’Estadística (20 h) 

 

Facultat de Turisme 
- English for Tourism (40 h) 

 

CURSOS TRANSVERSALS (octubre) 

- Communication Skills (20 h) 

- Ofimàtica i altres Eines per a l’Estudi (20 h) 

- Com Presentar un Treball Acadèmic (15 h) 

- Habilitats per Parlar en Públic (15 h) 

- Tècniques d’Estudi (10 h) 

- L’Art d’Argumentar (15 h) 

 
http://nivellzero.uib.cat 


