JORNADA ACOLLIDA ETSE
CURS 2017/2018
(ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA)
El dimarts 5 de setembre es realitzarà la Jornada d’Acollida per a les següents titulacions:







GEEIiA: Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GEE: Grau d'Enginyeria Elèctrica
GEI: Grau d'Enginyeria Informàtica
GESST: Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació
GEB: Grau d'Enginyeria Biomèdica
Doble titulació GEE-GEEIA: Doble titulació de Grau d'Enginyeria Elèctrica
i Electrònica Industrial i Automàtica

La Jornada d’Acollida de la Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria
Informàtica també es realitzarà el dia 5 de setembre però a la Facultat d’Enologia.
Consulteu en aquest enllaç el programa de la jornada:

http://www.fe.urv.cat/media/upload/arxius/ensenyaments/triptic_jornada_acollida_alumnes_
2017‐18.pdf
IMPORTANT:
La jornada d’acollida és una activitat que té com objectiu orientar-vos en el funcionament
del centre i la Universitat en general. Forma part de les tutories acadèmiques a les que
haureu d’assistir durant la vostra titulació i per aquest motiu té caràcter obligatori.
El dia en què se celebren aquestes jornades no hi haurà classes. En aquesta sessió
d’acollida també es farà una prova de nivell de matemàtiques. L’objectiu d’aquesta prova és
que cada alumne prengui consciencia del seu nivell. A la tarda s’enviarà un correu electrònic
amb la informació de si cal l’assistència a les classes de reforç de matemàtiques, que es
faran del dia 6 al 19 de setembre.
El dia 20 de setembre s’iniciaran les classes de les assignatures en el seu horari habitual.
Podeu trobar tota la informació relativa al calendari acadèmic, horaris de classe, etc. a la
web de l’ETSE http://www.etse.urv.cat/
Per a qualsevol necessitat de contactar amb el centre per fer arribar una consulta, una
reclamació, suggeriment o felicitació, el canal per a fer-ho és la Bústia de Contacte de
l’ETSE, que trobareu a la plana d’inici de la web del centre.

PROGRAMA DE LA JORNADA 5 de setembre:
Hora

Activitat

Lloc

10:00 – 10:25

Benvinguda i presentació

GEEIiA: Aula 201
GEE: Aula 202
GEI: Aula 204
GESST i GEB: Aula 207
Doble titulació GEE-GEEIA: Aula 202

10:25 – 10:40

L’enginyeria i tu

GEEIiA: Aula 201
GEE: Aula 202
GEI: Aula 204
GESST i GEB: Aula 207
Doble titulació GEE-GEEIA: Aula 202

10:40 – 11:55

Presentació de les assignatures
i del professorat de 1Q.

GEEIiA: Aula 201
GEE: Aula 202
GEI: Aula 204
GESST i GEB: Aula 207
Doble titulació GEE-GEEIA: Aula 202

12:00 – 13:00

Estàs preparat/da? Prova de
matemàtiques

CRAI

13:00 – 14:00

Grups segons titulació

12:00 – 13:00

Presentació i visita CRAI

13:00 – 14:00

Grups segons titulació

CRAI

