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dilluns, 06 de febrer de 2017

Jornada de Campus Oberts a l'EPS per a nois
i noies de batxillerat i Cicles Formatius

[caption id="attachment_14163" align="alignnone" width="471" caption="Grup d'alumnes participants a la JCO
2016 de l'EPS"]

[/caption]
El proper divendres 10 de febrer, en el marc de la Jornada de Campus Oberts (JCO) de la Universitat de Lleida
(UdL), l'Escola Politècnica Superior (EPS) rebrà la visita   de 270 alumnes dels darrers cursos de batxillerat i
cicles formatius de diversos centres docents amb l'objectiu de donar-se a conèixer i proporcionar un primer
contacte amb l'entorn universitari on es desenvoluparà la futura vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat,
informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UdL (correu electrònic, aules d'informàtica, laboratoris,
serveis de biblioteca, tutories individualitzades, carnet universitari, mobilitat i altres temes), així com sobre els
estudis que s'imparteixen en tots els centres universitaris.

En concret els 270 alumnes que visitaran l'EPS en la JCO provenen dels següents centres:

INS Els Planells d'Artesa de Segre
Institut Maria Rúbies de Lleida
INS La Serra de Mollerussa
INS Ciutat de Balaguer de Balaguer
INS Lo Pla d'Urgell de Bellpuig
Institut Torre Vicens de Lleida
INS La Salle Mollerussa de Mollerussa

Informació de l'esdeveniment
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Col·legi Arabell de Lleida
INS Ribera del Sió d'Agramunt
Col·legi Vedruna de Balaguer
Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida
Col·legi Mirasan de Lleida
INS Terres de Ponent de Mollerussa
INS Alcarràs d'Alcarràs
Col.legi Lestonnac "L'Ensenyança" de Lleida
INS Ronda de Lleida
INS Màrius Torres de Lleida
Institut La Mitjana de Lleida
INS Seròs de Seròs
Col·legi Maristes Montserrat de Lleida
Col·legi Mater Salvatoris de Lleida
Institut Canigó d'Almacelles
INS Almenar d'Almenar
Col·legi Terraferma de Lleida
Col·legi Les Heuresde Lleida
INS Almatà de Balaguer
Ilerna de Lleida
Col.legi Vedruna Tàrrega
INS Guindàvols de Lleida
INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques
INS Joan Sola de Torrefarrera
Col·legi Episcopal de Lleida
.

Com a novetat aquest any  adreçada alla UdL organitza una sessió especial per al professorat de secundària
professorat que acompanya l'estudiantat a la Jornada de Campus Oberts  d'acord al següent programa [ 
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/Programa_JCOEPS2017.pdf ]

A més, PDI i PAS de l'EPS organitzaran una sèrie de tallers i visites guiades per divulgar la tasca docent i
investigadora que es fa des de l'Escola:

- Visita al Cluster del GR en Computació Distribuïda de l'EPS - Visita al laboratori de Mecànica de l'EPS - Visita
al laboratori d'Electrònica de l'EPS - Visita al laboratori de Fluïdomecànica de l'EPS - Visita a l'Edifici Polivalent
del Campus de Cappont (Aules i sales informàtica) - Taller BIOSENSORS - Taller EL GIROSCOPI - Taller
DRONS EPS - Taller RESISTÈNCIA DE MATERIALS - Taller TERMOGRAFIA - Xerrada INSPIRES
Si per qualsevol raó no heu pogut assistir a la JCO de la UdL, l'EPS pot visitar vostre col·legi o institut per
donar-vos tota la informació de orientació universitària que els vostres alumnes necessitin. Contacta amb
nosaltres AQUÍ [ http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/PromocioEPS.html ]

http://www.eps.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/Programa_JCOEPS2017.pdf
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/Programa_JCOEPS2017.pdf
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/Programa_JCOEPS2017.pdf
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/Programa_JCOEPS2017.pdf
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/PromocioEPS.html
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/PromocioEPS.html
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/PromocioEPS.html

