INFORMACIÓ PER ALS ESTUDIANTS DE 1R D’ARQUITECTURA CURS 2018/2019
IMPORTANT: des del moment en què et matricules tens un correu electrònic de la URV i accés
al Moodle. ÉS FONAMENTAL que activis el teu accés digital i el consultis sempre que puguis!
1. JORNADA D’ACOLLIDA
La jornada d’acollida es celebrarà el dilluns 3 de setembre, a les 12h, a la sala de graus de l’ETSA.
En aquesta jornada se us donarà tota la informació essencial per començar el curs amb bon peu.
2. CURS ZERO
Per primera vegada, tots els graus que s’imparteixen al Campus Sescelades i l’ETSA, oferiran tres
setmanes de Curs Zero, on l’alumne de nou ingrés podrà revisar i enfortir els coneixements
adquirits a Batxillerat de:
-

Física
Matemàtiques
Dibuix Tècnic

Per saber si necessites cursar-lo es realitzarà una prova de nivell dimarts 4 de setembre, de 9 a
14h. Es farà una prova per cada assignatura. Aules 102, 103, 104 i 117 del Campus Sescelades
(Av. dels Països Catalans, 26 TARRAGONA)
La duració del Curs Zero: del 5 al 21 de setembre, els dos inclosos. I l’horari és el següent:

Recomanacions:
a) Si tens bona nota de BAT i PAU, probablement no hauràs de fer el Curs Zero, però això
NO t’eximeix de fer la prova de nivell.
b) Si vens d’algun CFGS, molt probablement hauràs de realitzar el Curs Zero.
c) Si superes totes les proves de nivell, el CURS REGLAT de primer curs comença el dilluns
17 de setembre.
d) Porta calculadora per a les proves de Física i Matemàtiques i estris adequats per a la de
Dibuix Tècnic (compàs, escaires, regle,...)
3. El curs reglat comença el 17 de setembre.
L’horari de primer curs al 1r quadrimestre és (també pots consultar-lo a la web de l’ETSA):

4. Calendari acadèmic
El calendari acadèmic 2018/2019 és (també pots consultar-lo a la web de l’ETSA):

