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dimecres, 03 de febrer de 2016

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

El proper divendres 12 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 més de 240 alumnes dels darrers cursos de
batxillerat i cicles formatius de diversos centres docents amb l'objectiu de donar a conèixer la UdL i proporcionar
un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la 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

Llistat de Col·legis - Instituts participants a la JCO de la UdL a l'EPS [a determinar]
A més, PDI i PAS de l'EPS han organitzat una sèrie de tallers i visites guiades per divulgar la tasca docent i
investigadora que es fa des de l'Escola:

(Miquel Nogués) (José R. Castro) - MotoStudent  - Construcció amb materials Low-cost - Interacció amb
(Jordi Virgili) -  (Juan A. Garriga) (Joanbiosensors Drone EPS. Configuració i Muntatge - Imatges tèrmiques 

I. Rosell)
.

Informació de l'esdeveniment

Inici:
03 de de febrer de 2016

http://www.eps.udl.cat/
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PODEU CONSULTAR EL  PROGRAMA COMPLET AQUÍ  [  
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/alumnes/Graella-JCO-EPS-2016.pdf ]

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 ]
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