INFORMACIÓ ESSENCIAL PER L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS A L’ETSEQ CURS 2021_22
IMPORTANT: En el moment que et matricules, la URV t’assigna una adreça de correu electrònic
i l’accés al Campus virtual URV.
ÉS FONAMENTAL que activis aquest correu electrònic i el consultis i facis tots els tràmits a través
d’ell i activis el Campus virtual URV!
1. JORNADA D’ACOLLIDA
La jornada d’acollida es celebrarà si les condicions sanitàries ho permeten en format presencial
el divendres 3 de setembre amb el següent horari:
a) Alumnes matriculats a GEQ / GEBA / GTBA i Doble Grau GEQ / GTBA:
Lloc: Si és Presencial: Sala de Graus ETSEQ
Horari: 10h

b) Alumnes matriculats a GEM:
Lloc: Si és Presencial: Aula 103
Horari: 11h
En aquesta jornada se us donarà tota la informació essencial per començar el curs amb bon peu.
Per tant, es fonamental la teva assistència!
El 1 de setembre de 2021 informarem als estudiants via correu electrònic / via web ETSEQ quin
serà el format definitiu de la jornada. Estigueu atents/atentes!

2. CURS ZERO
Tot el Campus Sescelades, i, per tant l’ETSEQ també, oferirà des del dilluns 6 de setembre al
divendres 17 de setembre ambdós inclosos, el Curs Zero en format presencial, de les següents
assignatures:
-

Física

-

Matemàtiques

-

Química

Amb un màxim de 48 hores laborals, després de la teva matrícula, tindràs accés al Campus virtual
URV. Allí tindràs accés a les assignatures del curs zero:
-

Curs Zero Física

-

Curs Zero Matemàtiques

-

Curs Zero Química

Important! Quins alumnes PODEN ASSISTIR al curs zero d’una / dues o totes aquestes
assignatures? Els alumnes que compleixin amb alguna d’aquestes situacions:
▪

Tots els alumnes que hagin cursat Cicles Formatius

▪

Tots els alumnes que NO hagin cursat l’assignatura al Batxillerat (Física / Química)

▪

Tots els alumnes que no s’hagin examinat de l’assignatura a les PAU

▪

Tots els alumnes que de l’assignatura en les PAU tinguin una nota inferior o igual a 5

▪

Tots els alumnes que hagin cursat matemàtiques aplicades a les ciències socials es
recomana que facin el curs zero de matemàtiques

Aquells alumnes que compleixin amb al menys una de les situacions descrites, s’han d’inscriure
al grup corresponent per poder assistir a classe del curs zero i per a cada assignatura (control
aforament COVID-19).
Tots els enllaços per la inscripció estaran disponibles a partir del 1 de setembre a la pàgina del
Campus virtual URV del curs zero corresponent. T’has de inscriure per a cada assignatura en el
teu grup. Els grups són:
-

Alumnes matriculats a GEQ / GEBA / GTBA i Doble Grau GEQ / GTBA: pertanyen al grup

-

Alumnes matriculats a GEM, pertanyen al grup C

D

També existeix una llista d’espera en cas de que no s’omplin totes les places disponibles i,
destinada a aquells alumnes que no acompleixen els requisits però que vulguin assistir. La
tindreu disponible al Campus virtual de cada assignatura a partir del 1 de setembre.

3. Més informació útil:
A tenir en compte:
Consulta a la web de l’ETSEQ el següent:
a) Calendari acadèmic per tot el curs (consulta’l a la web de l’ETSEQ)

b) El curs reglat comença el 20 de setembre (horaris de classe / horaris d’examen a la
web de l’ETSEQ)
Horari curs zero GRUP C :

Horari curs zero GRUP D :

