CURSOS PROPEDÈUTICS DE FÍSICA I MATEMÀTIQUES
Per als estudiants de primer curs dels graus de l’ETSEA
Del 1 al 9 de setembre de 2022
¿Vols reforçar el teu nivell de Matemàtiques i/o de Física abans de començar el
primer curs del grau?
L’ETSEA organitza cursos curts a principis de setembre per millorar el nivell de les
matèries bàsiques, imprescindibles per a les Enginyeries, amb la finalitat d'ajudar els
estudiants a superar la Física i les Matemàtiques incloses en els primers cursos dels
graus de l’ETSEA.
Encara que els cursos estan pensats per als estudiants que accedeixen al Grau en
Enginyeria Agrària i Alimentària i al Grau en Enginyeria Forestal, també poden ser de
gran ajuda per als estudiants que inicien estudis del Grau en Biotecnologia o del Grau
en Ciència i Tecnologia dels Aliments.
¿Quan s’imparteixen aquests cursos?
Els cursos s'imparteixen del 1 al 9 de setembre (feiners), a les aules 2.0.02 i 2.0.03, en
horari:
-

Física: de 9 a 11 h
Matemàtiques de 11:30 a 13:30 h

Cadascun dels cursos té un cost de 60 € (120 € els dos). Es pot realitzar qualsevol dels
dos cursos sense que sigui obligatori matricular-se de tots dos.
¿Com m’hi puc matricular?

Mitjançant la seu electrònica de la Universitat
Enllaç directe a la matrícula dels cursos

1.-Seleccionar el curs a realitzar o ambdues

2.- Omplir les dades

3.- Una vegada omplerts les dades, guardar i pasar a la següent pàgina. Seleccionar la
forma de pagament:

4.- Segueix les instruccions per a finalitzar el pagament
5.- Omplir el formulari adjunt i enviar-lo a la direcció:
propedeutic@ugc-etsea.udl.cat

El termini per realitzar la matrícula als cursos propedèutics és del 8 de juliol al 2 de
setembre de 2022
Per qualsevol dubte o consulta, adreceu-vos a: propedeutic@ugc-etsea.udl.cat

FITXA D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS PROPEDÈUTICS
Del 1 al 9 de setembre del 2022

DADES
Nom
Cognoms
DNI/NIF
Adreça
Telèfon
Correu electrònic
Grau
Has cursat Matemàtiques
al curs 21/22

SI ⃝
NO ⃝

Has cursat Física al curs
21/22

SI ⃝
NO ⃝

Vull inscriure’m a:
□ Matemàtiques: del 1 al 9 de setembre

60 €

□ Física: del 1 al 9 de setembre

60 €
Total:

€

