CURS 2017‐18

INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESTUDI
Pots consultar tota la informació del teu estudi al lloc web de l’EPS. www.udg.edu/eps

Per qualsevol dubte referent al teu estudi, et pots posar en contacte amb el coordinador de
l’estudi o amb el teu mentor. Tens les seves adreces de correu electrònic en aquest mateix lloc
web.

Un cop comencis el curs, si vols formular algun suggeriment o exposar algun problema en
referència a l’estudi, a les assignatures o als professors que les imparteixen, també et pots dirigir
al Delegat del teu curs.
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1. FUNCIONAMENT DE LES ASSIGNATURES
Un cop matriculat, pots accedir a La Meva UdG amb el teu codi UdG (uxxxxxxx) i la teva
contrasenya. Dins l’apartat de Docència pots accedir a la informació de les assignatures de les
que estàs matriculat.

Si cliques sobre el títol de l’assignatura accediràs al seu Moodle A l’apartat anomenat “Disseny
Assignatura”, que conté la informació referida a les dades generals, grups, competències,
continguts, activitats i bibliografia, i al sistema d’avaluació i qualificació.

En aquesta plataforma Moodle, els professors hi penjaran els apunts, enllaços, avisos i
qualificacions, i també podràs accedir des d’aquí a les activitats proposades (exercicis d’ACME,
lliurament de treballs, etc.).
És molt important accedir regularment al Moodle de l’assignatura per tal d’estar al dia de totes
les novetats i avisos importants.
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2. EL CALENDARI ACADÈMIC I ELS HORARIS
El calendari acadèmic determina les dates d’inici i fi de les activitats de la Politècnica. També fixa
els períodes d’avaluació. Llegeix amb atenció la llegenda del calendari, i fixa’t que aquest està
dividit en setmanes A i setmanes B. Aquesta nomenclatura s’utilitza per definir els dies de
pràctiques corresponents a cada grup. Segons a quin grup de pràctiques pertanyis, les realitzaràs
les setmanes A o les setmanes B. Si per a una setmana no hi ha cap indicació, A o B, no s’hi
realitzaran sessions pràctiques.
Subscripció als horaris de les assignatures (2017‐18). Servei de subscripcions.
Et recomanem la subscripció als horaris de les assignatures, et permet accedir als horaris de les
assignatures matriculades des del teu calendari Google personal i des d’altres aplicacions
(Outlook, IOS, Thunderbird).
Els horaris estan confeccionats pensant que la docència de les diferents assignatures
s’estructura per grups d’aula de teoria, problemes i pràctiques (informàtica i laboratoris).En el
mateix lloc web pots consultar els horaris de les assignatures i de les dates dels períodes
d’avaluació.

Calendari
3. EL SISTEMA D’AVALUACIÓ
La implantació dels estudis de grau a la UdG incorpora el sistema d’avaluació continuada de les
assignatures, que implica que la nota de l’assignatura no es basi únicament en un examen final,
sinó també en diferents proves d’avaluació realitzades al llarg del curs.
La qualificació de l’assignatura es basarà en el sistema d’avaluació que estableixi el professor
responsable de l’assignatura en l’apartat “Disseny Assignatura”.
En el calendari acadèmic es fixa al final de cada semestre un període d’avaluació final. Atès que
la normativa d’avaluació actual defineix una única convocatòria per curs acadèmic, i per garantir
els procediments que permetin recuperar aquelles activitats definides pel professor/a com a
recuperables, en el calendari acadèmic es fixa un període de recuperació en el que es podran
programar, d’acord amb el coordinador d’estudis, activitats de recuperació.
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4. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
La Politècnica vol garantir que els alumnes de nova entrada disposin de tota la informació,
assessorament i suport necessaris per al bon desenvolupament del seu primer curs, i que alhora
resolguin les deficiències de coneixements que es detectin, mitjançant el que s’anomena el Pla
d’Acció Tutorial (PAT). Per assolir aquests objectius, el PAT de la Politècnica disposa, a més de la
tutorització del coordinador de l’estudi, de dues eines fonamentals: el suport dels cursos bàsics
i la figura dels mentors EPS.

Els Cursos Bàsics
La Politècnica ha detectat mancances importants en la base de coneixement d’alumnes, segons
la formació prèvia que hagin rebut. Aquesta mancança sovint dificulta enormement el
seguiment i l’assoliment d’algunes de les assignatures fonamentals de primer curs del grau. Per
tal de corregir algunes d’aquestes mancances disposes dels Cursos Bàsics als quals pots accedir
un cop t’hagis matriculat.
En cada un d’aquests cursos tindràs a la teva disposició materials de treball per facilitar‐te el
seguiment de l’assignatura fonamental. Aquests cursos recullen els continguts mínims que s’han
d’assolir i una proposta d’exercicis de correcció automàtica basats en el sistema
d’autoaprenentatge ACME, desenvolupat per professorat de l’EPS. Aquests cursos bàsics són
una eina recomanable si creus que necessites un reforç per poder aprovar les assignatures
fonamentals de primer curs.
Aquests cursos són de seguiment obligat en el cas que no hagis cursat alguna de les assignatures
en els teus estudis anteriors.

CURSOS BÀSICS
GRAU
GEMecànica
GEQuímica
GEEIAutomàtica
GEElèctrica
Doble GEE-GEEIA
GETIndustrials
Doble GETI-ADE
GEAgroalimentària
Garquitectura
GATècnica
GINSA
GEInformàtica
GDDVideojocs
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El curs de Física Bàsica té continuïtat durant el curs els dijous en el tram horari de 12 a 14h
Més informació a la web de Politècnica/Estudiants/Guia de l’estudiant/ Cursos Bàsics

Els Mentors de la Politècnica
El programa de mentories té com a objectiu donar suport i orientació en l’acolliment en l’àmbit
universitari als estudiants de primer curs, contribuint així a la millora dels seus resultats
acadèmics.
Per acomplir l’objectiu que es proposa, el programa preveu la incorporació d’estudiants de
cursos superiors en el rol de mentors dels nous estudiants de primer curs. Així, el mentor es
converteix en el teu acompanyant expert, disposat a aconsellar‐te sobre aspectes relatius als
teus estudis i assessorar‐te respecte a l’activitat universitària en general de la UdG; és a dir,
representa el paper d’algú que s’interessa per la teva situació acadèmica i per la teva integració
i inserció dins de la UdG. També serà la persona a qui et pots dirigir en cas de dubte o dificultat.
Recorda que pots contactar amb ell a través de la seva adreça de correu electrònic, que trobaràs
a la plana principal del teu estudi, dins el lloc web de la Politècnica.
Un cop t’hagis matriculat, el teu mentor es posarà en contacte amb tu a través del correu
electrònic.
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