
divendres, 09 de febrer de 2018

L'EPS s'omple de gom a gom a la Jornada de
Campus Oberts de la UdL

Hi participen 324 nois i noies de 31 centres docents
En el marc de la Jornada de Campus Oberts de la UdL, l’Escola Politècnica Superior ha rebut aquest matí la
visita de 324 alumnes dels darrers cursos de Batxillerat i Cicles Formatius de 31 centres docents de Lleida i
provincia; en concret els col·legis i instituts participants a la JCO de la UdL a l’EPS han estat:

Col·legi Episcopal
Col·legi Estonnac Ensenyança
Col·legi Les Heures
Col·legi Maristes Montserrat
Col·legi Mater Salvatoris
Col·legi Mirasan
Col·legi Terraferma
Ilerna
Ins Guindàvols
Ins Joan Oró
Ins Josep Lladonosa
Ins La Mitjana
Ins Manuel de Montsuar
Ins Maria Rúbies
Ins Màrius Torres
Ins Ronda
Ins Samuel Gili i Gaya
Ins Torre Vicens
INS Alcarràs (Alcarràs)
INS Almenar  (Almenar)
Escola Vedruna (Balaguer)
Ins Canigó (Almacelles)
Ins Ciutat de Balaguer (Balaguer)
Ins Ermengol IV (Bellcaire d’Urgell)
Ins Josep Vallverdú (Les Borges Blanques)
Ins Terres de Ponent (Mollerussa)
Ins la Salle (Mollerussa)
Ins Lo Pla d’Urgell (Bellpuig)
Ins Manuel de Pedrolo (Tàrrega)
Ins Ribera de Sió (Agramunt)
Ins Seròs (Seròs)

.



La JCO te com a objectiu de donar a conèixer la UdL i proporcionar als nois i noies un primer contacte amb
l’entorn universitari on es desenvoluparà la vida acadèmica i vivencial del futurs estudiants, 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 i en concret a l’Escola Politècnica Superior.

Els noius i noies han arribat al centre a les 09:15 i han estat rebuts per un grup d’alumnes voluntaris de l’EPS
que els han acompanyat durant tota la jornada. A les 09:30 , director de l’Escola, i l’equip deFrancesc Giné
direcció, han presentat els estudis que s’imparteixen al centre. Tot seguit els nois i noies s’han dividit en grups
per tal de continuar amb les visites a les instal·lacions de l’EPS i participar en diversos tallers que el PDI i
l'alumnat de l’Escola els hi havia organitzat:

 

- Taller “Giroscòpica” (Montse Lamana i Ariadna Carrobé)   ÀLBUM FOTOGRÀFIC FACEBOOK EPS [ 
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647343018637066 ]

 

- Taller de Resistència de Materials (Josep R. Castro i Josep Gasia)   ÀLBUM FOTOGRÀFIC FACEBOOK
EPS [ https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647338445304190 ]
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- Scalextric amb biosensors (Albert Merino)   ÀLBUM FOTOGRÀFIC FACEBOOK EPS [ 
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647336355304399 ]

 

- (Juan Antonio Garriga)   Drones EPS ÀLBUM FOTOGRÀFIC FACEBOOK EPS [ 
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647341645303870 ]
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- (Rosa Gil)  Taller de Disseny Digital i Tecnologies Creatives ÀLBUM FOTOGRÀFIC FACEBOOK EPS [ 
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647339825304052 ]
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Telenoticies Vespre Lleida TV - 09/02/2018  (del 5'38" al 8'26")

Recordeu que properament l’EPS tornarà a obrir les seues portes  per als pares i mares que ho desitgin:

 07 abri l : I  Jornada de Campus Oberts  per  a Famí les UdL  [  
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/jornadapares/ ]

05 maig  : I I  Jornada de Campus Oberts per  a Famí les UdL [  
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/jornadapares/ ]

La JCO per a Famílies s’adreça justament a les famílies d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau
superior de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, 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

, informar sobre els estudis que s’imparteixen enl’estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris
els centres universitaris i sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UdL.

La jornada es desenvoluparà en dos torns (10h i 12h). En aquests torns les persones interessades poden
conèixer els estudis i visitar les instal·lacions que ofereix l’EPS. La durada prevista de la visita és d’una hora i
mitja.

INSCRIPCIÓ per Web [ http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/jornadapares/formulariweb/ ]

Localitzacions dels centres de la UdL [ http://www.udl.cat/ca/localitzacio/ ]
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