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Titulacions (Lleida)
Grau en Enginyeria
Informàtica

Codi
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Programació 1

3
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3
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3
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3
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3
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3
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Assignatures
Física I

Crèdits
3

Professorat

Susana Maza
Josep Conde
Florencia Lazzari
Joan Ignasi Rosell
Isaac García
Susana Maza

Professorat
Marcel Jorba

La docència repetida permet que una assignatura quadrimestral es pugui oferir tots dos quadrimestres.
Està pensada perquè l'estudiant repetidor pugui gaudir d'una docència de reforç que l’ajudi a assolir els
objectius necessaris per superar l'assignatura.
Les assignatures del primer quadrimestre tenen associada la docència repetida al segon
quadrimestre.
Els estudiants que no hagin superat l’avaluació al febrer podran inscriure’s en aquesta docència repetida
que donarà dret a les classes setmanals i a una nova avaluació de l’assignatura (sense recuperació).
Tindran dret a aquesta docència els estudiants que s’hi inscriguin expressament. Aquesta inscripció i el
seu pagament és independent de la matrícula oficial del curs, que es va fer en el termini oficial de
matrícula.
El preu per crèdit serà el mateix que per a les assignatures de la matrícula ordinària del curs, per al
curs actual 2020-2021 cada crèdit val 27,67€
La matrícula a aquestes assignatures es farà del 25 de febrer al 4 de març ambdós inclosos des
de la Seu Electrònica de la UdL (apartat Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i
jornades > Pagament en línia).
Les classes començaran la setmana de l’1 de març (per les assignatures de 1r curs, la
docència serà presencial i per les de 2n curs serà virtual).
L’horari està publicat a la web, dins l’horari del segon quadrimestre de cada titulació.

