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Jornades d'Orientació Universitària. Curs
2017-18
Les JOU'S del curs 2017- 2018 van ser:

17 de novembre: JOU a l'Institut d'Alcarràs [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0108.xml ]

20 de novembre: Xerrada EAP de Sant Vicenç dels Horts [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0111.xml
]

15 de desembre: Taller d'Arduino a l'EPS adreçat als alumnes de l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0121.xml ]

18 de desembre: Xerrada sobre les titulacions internacionals de l'EPS als instituts Samuel Gili i Gaya i La
Mitjana de Lleida [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0126.xml ]

15 de gener: JOU al Colegio Santo Domingo Savio de Monzón

25 de gener: JOU al Col·legi Episcopal de Lleida [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0141.xml ]

9 de febrer: Jornada de Campus Oberts UdL [ http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/jco/ ]

13 de febrer: Jornada STEM a l'EPS amb alumnes de 4t d'ESO de l'INS Gili i Gaya de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0144.xml ]

15 de febrer:  Jornada STEM a l ' institut la Mitjana de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0145.xml ]

20 de febrer: Jornada d'Orientació Universitària a l'institut Torre Vicens de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0147.xml ]

26 de febrer: Jornada d'Orientació Universitària a l'institut Màrius Torres de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0155.xml ]

5 de març. Estudiants del programa europeu Erasmus+ de l'institut Torre Vicens, visiten l'EPS [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0163.xml ]

5 de març: Taller de giroscòpia a l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0162.xml ]

19 de març: Crèdit de Síntesi als alumnes de 3r d'ESO el Col·legi Episcopal

3 d'abril. Jornada  d'Orientació Universitària a l'instituit Guindàvols de Lleida [+] [ /sites/Eps/guidavols ]

4 d'abril. Jornada d'Orientació Universitària a Ilerna [+] [ /export/sites/Eps/ilerna.jpg ]

7 d'abril:  I  Jornada de Campus Oberts per a Famíles UdL [+] [  
http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/jornadapares.html ]

9 d'abril. Jornada d'Orientació Universitària al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0175.xml ]

17 d'abril. Taller de Resistència de Materials per als alumnes de l'Institut La Mitjana [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0181.xml ]
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19 d'abril. Jornada CTM-STEM a l'institut Maria Rúbies de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0186.xml ]

20 d'abril. Jornada d'Orientació Universitària a l'Institut Ronda de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0187.xml ]

23 d'abril.  Taller de Creació d'una App per als alumnes de l'Institut La Mitjana [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0190.xml ]

3 de maig. Xerrada d'orientació Universitària a Jesu¨_kites Lleida - Col·legi Claver [+]

5 de maig:  I I  Jornada de Campus Oberts per a Famíles UdL [  
http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/jornadapares.html ]
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