INFORMACIÓ ESSENCIAL PER L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS A L’ETSEQ CURS 2018_19

IMPORTANT: En el moment que et matricules, la URV t’assigna una adreça de correu electrònic
i l’accés al Moodle. ÉS FONAMENTAL que activis aquest correu electrònic i el consultis i facis
tots els tràmits a través d’ell.

1. JORNADA D’ACOLLIDA
La jornada d’acollida es celebrarà el dilluns 3 de setembre, amb el següent horari:
a) Alumnes matriculats a GEQ / GEBA / GTBA. Se us convoca a les 10h a la Sala de Graus
de l’ETSEQ
b) Alumnes matriculats a GEM. Se us convoca a les 11h a la Sala de Graus de l’ETSEQ

En aquesta jornada se us donarà tota la informació essencial per començar el curs amb bon
peu.

Per tant, es fonamental la teva assistència!

2. CURS ZERO
Per primera vegada, tot el Campus Sescelades, i, per tant l’ETSEQ també, oferirà tres setmanes
de curs zero on, l’alumne de nou ingrés podrà revisar i enfortir els coneixements adquirits a
Batxillerat de:
-

Física

-

Matemàtiques

-

Química (només per alumnes matriculats a GEM)

-

Dibuix Tècnic (només per alumnes matriculats a GEM)

Per saber SI necessites fer una, dues, o totes les assignatures del curs zero es realitzarà una
prova de nivell per cada assignatura el dimarts 4 de setembre, de 9 a 14h.
El dia de la Jornada d’acollida us informarem de l’aula on haureu d’anar el dia 4 i en cas de no
superar les proves de nivell, l’ aula on s’impartiran les classes de reforç del curs zero que, que
comença, el dia 5 de setembre.

L’horari del curs zero el podràs trobar en aquest enllaç: HORARI CURS ZERO
Duració del curs zero: del 5 al 21 de setembre, els dos inclosos.

RECOMANACIONS:
a) Si la teva nota de BAT i PAU és molt bona, probablement no hauràs que fer el curs
zero, però NO t’eximeix de fer la prova de nivell.
b) Si accedeixes des d’algun CFGS, segurament hauràs de realitzar el curs zero
c) Pels alumnes de GEM: Si NO has fet Química o dibuix al BAT, hauràs que fer la prova
de nivell igualment, però segurament hauràs de fer el curs zero
d) Si superes totes les proves de nivell, el CURS REGLAT de primer curs comença el
dimarts 25 de setembre.

3. El curs reglat comença el 25 de setembre

Consulta els horaris de primer curs aquí: HORARIS PRIMER CURS

4. Calendari acadèmic
Consulta el calendari acadèmic 2018_19 aquí: CALENDARI ACADÈMIC

