CURSOS INTRODUCTOIRIS DE QUÍMICA
GENERAL, FÍSICA I MATEMÀTIQUES

Participants

OBJECTIU

Joan Miquel Canals
Degà de la Facultat d’Enologia

Introduir els principals conceptes de
Química General, Física i Matemàtiques a
través de classes teòriques i de problemes.
Dates: del 9 al 20 de setembre
Horaris: 8:00 h. – 14:00 h.
Lloc: aules 001 i 003

Olga Bustos Bustos
Vicedegana de la Facultat d’Enologia
Miriam Lampreave
Secretària de la Facultat d’Enologia
Montse Poblet
Responsable de l’Ensenyament d’Enologia

Aquesta activitat està dirigida als estudiants
dels Graus d’Enologia i de Biotecnologia.

UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

FACULTAT D’ENOLOGIA

Miquel Mulero
Responsable de l’Ensenyament de Biotecnologia

Els cursos són gratuïts
L’assistència a la Jornada d’Acollida és
obligatòria.
L’absència s’haurà de justificar formalment
(certificat mèdic, etc...).
L’assignació dels grups es comunicarà per
part del professor responsable abans de
l’inici de les classes.

Montse Mestres
Coordinadora Pla Acció Tutorial (PAT)
John Bates
Cap del servei de Recursos Lingüístics de la URV
Juan José Rofes
Tècnic centre Atenció Estudiants (Oficina de
l’Estudiant)
Organitza:

JORNADA D’ACOLLIDA
Facultat d’Enologia . C/Marcel·lí Domingo, 1
Campus Sescelades. 43007 TARRAGONA
Tel. 977 55 86 00/ 81
deganat.enologia@urv.cat
Facebook: Facultat d'Enologia de Tarragona

Setembre 2019

PROGRAMA DE LA JORNADA D’ACOLLIDA
6 de setembre de 2019
Grau de Biotecnologia
Doble Grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica

Grau d’Enologia

Hora

Lloc

Activitat

Hora

Lloc

Activitat

 Benvinguda del degà i l’equip deganal

9:00 h

Aula 003

L’equip deganal us donarà la benvinguda i farà una explicació sobre el funcionament del centre, el campus i la URV en general, així com de diversos aspectes que
us poden resultar útils al llarg de la vostra vida universitària.
Tot seguit s’informarà per part de l’Oficina Orientació Universitària (OOU) de diferents serveis de la Universitat que us poden interessar com poden ser beques i
ajuts, servei d’esports, borsa d’habitatge, borsa de treball, orientació professional, associacionisme.

 Esmorzar de benvinguda

10.15 h

 Presentació dels graus. Grau de Biotecnologia i doble
Grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica

 Presentació dels graus. Grau d’Enologia

11:00 h

Aula 202

11:45 h

Aula 003

Aules
12:30 h

001,002,003

Al llarg d’aquesta activitat es donaran a conèixer diverses
característiques dels graus, com ara, el sistema d’avaluació
continuada, el currículum nuclear de la URV, l’avaluació per
competències. Aquesta activitat és exclusiva pels estudiants del
Grau en Enologia. Es donaran a conèixer les característiques
específiques del vostre ensenyament.

11:00 h

Aula 203

Al llarg d’aquesta activitat es donaran a conèixer diverses
característiques dels graus, com ara, el sistema d’avaluació
continuada, el currículum nuclear de la URV, l’avaluació per
competències. Aquesta activitat és exclusiva pels estudiants
Grau en Biotecnologia. Es donaran a conèixer les
característiques específiques del vostre ensenyament.

Visita Campus
Planell del campus, Aules, laboratoris, CRAI, parking, parades de bus, parking bicicletes

 Prova de nivell d’Anglès
Personal del Servei Lingüístic de la URV us proporcionarà informació la competència en llengua estrangera, així com sobre els cursos que ofereixen. Tot seguit es
farà la prova de nivell d’angles.

