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Objectius 
 
• Acollir a l’alumnat de 1r curs de Grau en Educació Primària al Campus de les Terres de 

l’Ebre. 
• Informar a l’alumnat sobre els objectius i l’estructura del nou Grau. 
• Donar informació sobre els diferents serveis que s’ofereixen als estudiants des de la 

Universitat per afrontar amb garanties d’èxit els seus estudis d’acord amb les seves 
necessitats i interessos.  

• Donar informació a l’alumnat que els ajudi a clarificar diferents aspectes relacionats amb 
les seves futures perspectives acadèmiques i professionals. 

 
 
Horari dijous dia 12-9-19: 
 

Hora CONTINGUT LLOC 
09.00 a 09.30 h. Presentació del Campus de les Terres de l’Ebre. 

Informació general i normes de funcionament del Campus. 
(Sr. Xavier Farré. Sotsdirector del Campus de les Terres 
de l’Ebre). 

Aula 
108  

09.30 a 10.00 h. Presentació de la Facultat (Sr. Josep Holgado. 
Responsable dels graus d’Educació Infantil i Primària del 
Campus de les Terres de l’Ebre.) 

Aula  
108 

10.00 a 11.00 h. Presentació del Grau d’Educació Primària. Informació 
sobre el pla d’estudis del grau en el qual s’ha matriculat 
l’alumnat. Objectius, competències,  estructura, tipus de 
crèdits, prerequisit, etc. Horaris i aulari. Sortides 
professionals. Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. Pla d’acció tutorial i Pla anual de treball. 
Projectes d’innovació al CTE i mobilitat acadèmica. 
Pràcticum i conveni de pràctiques. 
 (Sr. Josep Holgado. Responsable dels graus d’Educació 
Infantil i Primària del Campus de les Terres de l’Ebre). 

Aula  
108 

11.00 a 11.30 h. DESCANS 
11.30 a 12.30 h. Gestió acadèmica i administrativa: Contacte amb la 

secretaria de gestió acadèmica de campus. Lliurament 
documentació i  resolució de dubtes. 
 (Sra. Carme Martínez. Cap de secretaria del Campus de 
les Terres de l’Ebre).  

     Aula  
108 

12.30 a 13.30 h. Servei d’Informàtica. Normes de funcionament de l’aula 
d’informàtica. Pàgina web de la FCEP. Consulta del correu 
electrònic, de l’expedient acadèmic, etc. Introducció al 
Campus Virtual URV (MOODLE), entorn virtual 
d'ensenyament-aprenentatge. (Sr. Òscar Alavedra, tècnic 
informàtic del Campus de les Terres de l’Ebre). 

Aula 
d’informàtica 

102 

13.30 h. a 14.30 h. Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI). Funcionament dels serveis del CRAI: Biblioteca, 
Factoria, Espai d’Aprenentatge de llengües, Informàtica i 
Punt d’Atenció a l’usuari. (Sra. Clara Àlvarez , responsable 
del CRAI Campus Terres de l’Ebre). 

Aula 
d’informàtica 

102 

14.30 a 15.00 h. Visita a les instal·lacions del campus 
 


