
dimarts, 15 de setembre de 2015

Èxit de participació en la Jornada d'Acollida al nou
estudiantat de l'EPS

Aquest dilluns, 14 de setembre es va realitzar a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida la
Jornada d'Acollida programada per aquest inici de curs 2015-16.

Aquesta jornada te l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la Escola, oferint
l'acolliment necessari per tal que el nou alumnat pugui  integrar-se en els teus estudis amb la màxima eficàcia
possible.

La jornada, amb una participació de 160 alumnes, es va iniciar a les 09:00 amb la benvinguda per part de
l'equip de direcció de l'Escola, encapçalada pel seu director, ; Així mateix també hi van participar Francesc Giné
els alumnes de l'EPS  que van donar alguns consells de primera mà als nous i Enric Doblas Sergi Nadal
alumnes.   Així mateix, també van rebre diverses xerrades informatives que van introduir als alumnes en el
funcionament d'alguns serveis universitaris més generals com el Servei de Biblioteca i Documentació, el Servei
d'Informació i Atenció Universitària i l'Institut de Llengües.



 

ÀLBUM FOTOGRÀFIC PRESENTACIÓ DIRECCIÓ [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925944777443564.1073742003.255577431146972&type=3 ]

ÀLBUM FOTOGRÀFIC PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ SERVEIS [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925951174109591.1073742004.255577431146972&type=3 ]

Seguidament els nous alumnes van gaudir d'un esmorzar amb coca dolça de sucre amb xocolata per reposar
forces per la resta del matí
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ÀLBUM FOTOGRÀFIC ESMORZAR [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925965267441515.1073742005.255577431146972&type=3 ]

Tot seguit es va dur a terme la presentació de cadascuna de les titulacions per part dels seus coordinadors:

- Grau en Enginyeria Informàtica: Tere Alsinet

- Grau en Enginyeria Mecànica: Daniel Chemisana

- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Josep Argelich

- Grau en Arquitectura Tècnica: Eduard Gregori

- Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses:  Sílvia Miquel

.
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.

ÀLBUM FOTOGRÀFIC PRESENTACIÓ COORDINADORS TITULACIONS [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925975047440537.1073742006.255577431146972&type=3 ]

.

Tot seguit, a les 1030, els estudiants van rebre unes xerrades informatives per part del Consell de l'Estudiantat
de l'EPS i d'IAESTE.

ÀLBUM FOTOGRÀFIC PRESENTACIÓ CONSELL DE L'ESTUDIANTAT I IAESTE [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925995727438469.1073742007.255577431146972&type=3 ]

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925975047440537.1073742006.255577431146972&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925975047440537.1073742006.255577431146972&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925995727438469.1073742007.255577431146972&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925995727438469.1073742007.255577431146972&type=3


La jornada va continuar amb una sèrie d'activitats amb un  alt component lúdic que tenien com a objectiu que
els alumnes, organitzats en grups, visitessin diferents instal·lacions del Centre, es presentessin al despatx de
diversos professors de 1r curs, entressin i cerquessin informació en les diferents eines comunicatives de l'EPS
(web, Twitter, Facebook) i visitessin algun servei del campus com per exemple la Biblioteca.

ÀLBUM FOTOGRÀFIC DIGICANA [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926011734103535.1073742008.255577431146972&type=3 ]

ÀLBUM FOTOGRÀFIC PHOTOCALL CE [ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926056774099031.1073742009.255577431146972&type=3 ]

Per segon any consecutiu, les activitats de la Jornada d'Acollida van allargar-se fins a la tarda i es per això que
de de l'EPS es va convidar als estudiants a dinar un entrepà i un refresc i el Consell de l'Estudiantat va
organitzar jocs (tennis taula, futbol, …) per fer més amena l'espera fins a les activitats que començaven a les
15:00h. Després del dinar, els alumnes van assistir a una xerrada on els hi van explicar el funcionament de
l'eina del campus Virtual Sakai i van participar en l'activitat de treball en equip, "Les torres de spaghetti".
L'activitat va permetre als alumnes interrelacionar-se i divertir-se. L'equip guanyador compost en la seva majoria

 va aconseguir aixecar una torre de 80 cm, essent la torre ambper estudiants del grau en Arquitectura Tècnica
major alçada mai construïda a l'Escola ... i ja es porten cinc edicions!
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À L B U M  F O T O G R À F I C  " T O R R E  D E  S P A G U E T T I "  [  
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926118444092864.1073742010.255577431146972&type=3 ]
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