INFORMACIÓ ESSENCIAL PER L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS A L’ETSEQ
CURS 2020‐21
IMPORTANT: En el moment que et matricules, la URV t’assigna una adreça de correu electrònic
i l’accés al Moodle. ÉS FONAMENTAL que:
1‐
2‐
3‐
4‐

Activis aquest correu electrònic
Consultis sovint aquest correu d’estudiant URV
Facis tots els tràmits a través d’ell
Activis el Moodle!

1. JORNADA D’ACOLLIDA
La jornada d’acollida se celebrarà on‐line el 28 de setembre, amb el següent horari:
a) Alumnes matriculats a GEQ / GEBA / GTBA i Doble Grau GEQ / GTBA: se us enviarà
l’enllaç mitjançant el Moodle de la vostra titulació per accedir a la Sala Teams de
videoconferència. Horari: 16h el 28/09/2020
b) Alumnes matriculats a GEM: se us enviarà l’enllaç mitjançant el Moodle de la vostra
titulació per accedir a la Sala Teams de videoconferència. Horari: 11h el 28/09/2020
En aquesta jornada se us donarà tota la informació essencial per començar el curs el dia 28 de
setembre amb bon peu.
Per tant, és fonamental la teva assistència!
2. CURS ZERO
Tot el Campus Sescelades, i, per tant l’ETSEQ també, oferirà 8 dies de curs zero on‐line. L’alumne
de nou ingrés podrà revisar i enfortir els coneixements adquirits a Batxillerat de:
‐
‐
‐

Física
Matemàtiques
Química

Recomanem a tots els alumnes que no hagin cursat Física o Química al Batxillerat i/o hagin
suspès alguna d’aquestes assignatures a les PAU, realitzin el curs zero.
En cas d’accedir per CFGS, també recomanem la vostra assistència. Es pot elegir assistir a una,
dues o les tres assignatures segons el recomanat abans.
Duració del curs zero: del 15 al 25 de setembre, ambdós inclosos.
Amb un màxim de 48 hores laborals, després de la teva matrícula, tindràs accés al Moodle. Allí
tindràs accés a les assignatures del curs zero:
‐
‐
‐

Curs Zero Física
Curs Zero Matemàtiques
Curs Zero Química

Horari GRUP B (és el vostre grup de curs zero):

A tenir en compte: Consulta a la web de l’ETSEQ el següent:
a) El curs reglat comença el 28 de setembre (horaris de classe / horaris d’examen a la
web)
b) Calendari acadèmic per tot el curs (a la web)

