JORNADA ACOLLIDA ETSE
CURS 2019/2020
(ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA)
El divendres 6 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
GEE+GEEIA: Doble titulació de Grau d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica
Industrial i Automàtica
GTDAWIM: Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i
Mòbils
GESST+GEB: Doble titulació de Grau d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria
de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions.

La Jornada d’Acollida de la Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i
Biotecnologia (GEI+BIOTEC) també es realitzarà el dia 6 de setembre però a la Facultat
d’Enologia. Consulteu el programa de la Jornada d’Acollida de la Facultat d’Enologia a:

http://www.fe.urv.cat/ca/informacio-per-a/nous-estudiants/
La Jornada d’Acollida de la Doble titulació de Grau d’Administració i Direcció
d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils
(GADE+GTDAWIM) es gestiona des de la Facultat d’Economia i Empresa. Allí hi trobareu
tota la informació: http://www.fee.urv.cat/
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 del pla d’acció tutorial de l’ETSE, que
inclou les sessions de tutoria acadèmica a les que haureu d’assistir durant la vostra carrera i
per aquest motiu té caràcter obligatori.
PROGRAMA DE LA JORNADA D’ACOLLIDA
Hora

Activitat

8:45 – 9:00

Benvinguda

9:00 - 10:30

Prova de nivell d’anglès obligatòria

11:00 – 11:45

12:00 – 12:30

Presentació del Centre i de la titulació

Trobada amb els tutors/es

Cada estudiant haurà d’anar a una aula diferent segons el Grau on s’hagi matriculat:
GEEIiA: Aula 101
GEE: Aula 102
Doble titulació GEE+GEEIA: Aula 102
GEI i GTDAWIM: Aula 202
GESST i GEB: Aula 205
Doble titulació GESST+GEB: Aula 205
El dia en què se celebra aquesta jornada no hi haurà classes.
Durant la Jornada d’Acollida es farà una prova de nivell d’anglès que és obligatòria per a
tots els estudiants de nou accés a la URV. Els alumnes que no assoliu un nivell mínim de B1
us recomanem que feu us del servei d’aprenentatge de llengües que la URV posa a la vostra
disposició dins del CRAI (Centre de Recursos per Aprenentatge i la Investigació) de forma
gratuïta.
També coneixereu el vostre tutor/tutora i tindreu la primera sessió de tutoria, en la que us
explicaran la utilitat de les tutories durant la vostra estada a la Universitat i podreu
consultar tots els dubtes que tingueu en referència als ensenyaments de l'ETSE, el Campus,
els aularis i laboratoris, els serveis que ofereix la URV, l'avaluació continua, etc. A finals de
setembre s'activarà al Campus Virtual l'espai de "Tutoria Acadèmica", a través del qual
podreu interactuar amb el vostre tutor/tutora.
El dia 24 de setembre s’iniciaran les classes de les assignatures en el seu horari habitual.
Abans però, del dia 9 al 20, es programaran unes classes de síntesi per posar-se al nivell
que exigeixen les enginyeries.
Vegeu més informació a https://www.etse.urv.cat/ca/nou_acces/curs2019-20.php
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 dubte o aclariment, que no sigui sobre la matrícula, us podeu adreçar a l'Oficina
de Suport a la Direcció osd.etse@urv.cat

