
 

 

 

GUIA PER L’INTERCANVI A UIC CHICAGO 

 

1. El Campus! TIPS Bàsics per moure's per la universitat i seleccionar assignatures. 

 UIC  és una universitat amb un campus molt gran. La facultat de teatre és un espai on 

majoritàriament fareu totes les assignatures, però pot ser que alguna classe la realitzeu en 

un altre espai, ( us ho indicaran, no patiu). 

 Els espais que majoritàriament visitareu seran: 

- La facultat de teatre, compartida amb els estudiants de música. 

- UIC Student Center East, espai on hi ha un caixa-banc, cafeteries, restaurants de 

menjar ràpid, una bolera, la botiga de roba de  la universitat... 

- UIC Student Recreation Facility, edifici on hi ha el gimnàs i la piscina (gratis per 

estudiants), i on pot ser que feu alguna classe de moviment. 

- UIC Vistitors Center, aquí està la Oficina Internacional i altres espais específics per a 

l’ estudiant. És l’ espai on heu d’ anar per tema visat, papers de l’ intercanvi,  carnet 

d’ estudiants, recollida de la targeta del transport públic o qualsevol dubte o problema 

que tingueu. 

 Assignatures: 

- El ventall d’ assignatures que podeu escollir és molt ampli. Tot i que és recomanat 

que escolliu assignatures de 3r i 4rt, a UIC podeu agafar assignatures de qualsevol 

curs.  

- Link amb la descripció de les assignatures: https://catalog.uic.edu/all-course-

descriptions/thtr/  

- És recomanable que pregunteu a alumnes que coneixeu que hagin realitzat l’ 

intercanvi per tenir informació més propera i enfocar-vos segons els vostres 

interessos. 

- També, quan estigueu allà, podeu parlar amb el Neal, Yasen o Melissa, que tenen 

tota la informació.  

- Un cop escollides les assignatures, haureu de fer uns tràmits amb la facultat de 

teatre i l’ intranet (ja us informaran al moment). 
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2. Consells per trobar allotjament. 

 

El més segur és la residència d’estudiants que es pot buscar a la pàgina de la UIC les que són a 

prop de la Universitat i les modalitats de preu i habitació.  

També es pot buscar allotjament, complicat per la firma del contracte sense aval americà, o un 

subleasing, més econòmic però menys segur.  

Com a totes les grans ciutats, el tema allotjaments pot ser molt variat segons el vostre pressupost. 

Seguidament es proposen diferents opcions de tema allotjaments: 

1. The Automatic Lofts: https://www.automaticlofts.com  

Residència de pisos. És una residencia d’ estudiants però de pisets, és a dir, tu comparteixes 

pis amb estudiants, però tens la teva pròpia habitació, un o dos lavabos, menjador i cuina. L’ 

edifici inclou sala de rentadores i secadores, sales d’ estudi , maquines de menjar i gimnàs  

PROS: 

- Està literalment a un minut de la línia blava de metro, una de les més utilitzades per 

anar al centre i barris d’ interès. 

- Es troba dos minuts de la facultat de teatre. 

- No t’ has de preocupar de factures de llum o calefacció, tot esta inclòs en el preu que 

pagues cada mes. 

- Et pots cuinar tu mateix! 

- Coneixes I convius amb gent d’ arreu del món I de la teva edat. 

 

CONTRES: 

 

- El preu del lloguer és elevat ( entre els 800-900 euros al mes) 

- S’ha d’ incloure el teu manteniment i el del menjar 

- Al pis entres sense suplements bàsics com, coixins, penjadors, plats, forquilles, cortina 

de bany... 
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2. Famílies d’ acollida:  http://www.homestayin.com/Chicago?page=1 

Us deixo l’ enllaç d’ una web que proporciona questa opció. És una web fiable ( tinc un 

contacte que va utilitzar-la durant un semestre). Segurament però, podeu trobar més webs 

de l’estil. 

PROS: 

 

- Segurament és l’ opció més econòmica 

- Tu pactes amb la família les condicions  

- Convius amb una família d’ allà i t’ impregnes totalment de la cultura del país 

 

CONTRA: 

 

- Pot ser que no convisquis amb gent de la teva edat. 

 

3. Compartir pis: https://www.roomies.com/rooms/chicago 

Us deixo un altre web enllaç fiable per buscar pis. Tot i així, segurament ni ha més. 

PROS: 

Llibertat màxima 

Pots adaptar-te tu al preu que busques 

Escull el barri on vols viure 

Gent de la teva edat 

 

 

3. El cost de la vida allà 

La realitat és que el  nivell econòmic a Chicago és més alt que el nostre. Tot i així com a tot arreu, 

depenen del llocs on us mogueu, el barri on decidiu viure o els llocs on decidiu comprar, el preu 

variarà. 

La mitjana de diners que us gasteu al mes pot ser d’ uns 600 a 1000 al mes incloent el lloguer de 

pis. O també 700-900 dòlars de lloguer + 200-400 dòlars de compra + 100-200 dòlars 

entreteniment, sortides, teatre, cine, cervesa…  
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4. Coses a fer a la ciutat  

Chicago és una ciutat per fer moltes activitats d’oci. Teniu activitats, bars, restaurants, espais de 

festa, museus, espais culturals, Parks, platja.....Tot i l’ època de fred (de Novembre a Març), la 

ciutat no deixa de fer mai activitats, tan gratuïtes com de pagar a diferents llocs de la ciutat. 

 A Chicago es troba The Art Institute, un dels museus millor considerats del món amb obres 

d’ artistes de totes les èpoques, moviments, i ètnies. 

 Durant a l’ època de calor, a la platja ( que en realitat és el llac Michigan) sempre s’ 

organitzen tornejos de voleibol, festes a la platja o pícnics de gent jove. A l’ hivern, és 

impressionant veure com tot el llac es congela i la platja s’ omple de neu. 

 

 A l’ hivern sempre es munta a Millenium Park dues pistes de gel amb música de tots els 

estils. D’altre banda, a l’ estiu cada setmana també a Millenium Park, projecten una 

pel·lícula.       L’ ambient de pícnic i relax de famílies, amics, parelles que van a disfrutar és 

molt maco. 

 

 Durant la temporada d’ estiu (de juny a setembre) podeu trobar a diferents parcs de la 

ciutat Shakespeare in the Park, on podràs gaudir de forma gratuïta de la visualització de 

diferents obres de l’ autor en un ambient tranquil i diferent. 

 

 Chicago també és una ciutat on l’ esport és una dels grans espectacles. A part dels 

coneguts Chicago Bulls, la ciutat també té un equip de hockey gel molt conegut, futbol 

americà i beisbol entre altres. 

 

 Els barris de Logan Squere, Whicker Park, RiverNorth son els espais on trobareu més 

ambient de nit 

 

 El plat típic de Chicago és la Deep Pizza. Perquè us feu una idea és com un pastís de 

piza...Els llocs típics per menjar-la són “Giordanos” i “Lou Manatis” 

 

 També podeu anar a Clubs de Jazz, Steppenwolf Theatre, Shakespeare Theatre i Museum 

of Contemporary Art. 

 

 



 

 

 

5. Mobilitat per la ciutat  

La universitat us proporcionarà els primers dies de curs una targeta de metro i bus que costa 100 

dòlars per a tot el semestre.  

El metro de Chicago es diu CTA, i com tots els metros del món, tot i que el principi pot semblar 

complex, de seguida que l’aneu agafant veureu que no és complicat.  

 

Aquesta web us informa tant del metro com del bus: https://www.transitchicago.com  

https://www.transitchicago.com/

