PLA D’ACOLLIDA DE L’EPSEM (2018)
El pla d’acollida que aquí es presenta, dirigit a tots els alumnes de nou
ingrés, queda format per dues accions principals que es descriuen a
continuació.
Acció 1: Sessió d’acollida a l’inici de curs
Acte que es realitza abans de l’inici de les classes, dirigit a tots els
estudiants de nou ingrés, on hi participen la Direcció de l’escola, els tutors
dels diferents graus, els Serveis Informàtics, la Delegació d’alumnes i el
Servei de biblioteques. L’objectiu d’aquesta sessió, que té una durada
d’entre 2 i 3 hores aproximadament, és informar sobre alguns aspectes del
funcionament general de l’escola i introduir els estudiants en el món
universitari. Aquest acte queda estructurat de la següent manera:


Benvinguda i presentació: Es dona als estudiants la informació
necessària perquè puguin iniciar les classes amb les condicions més
adequades.
◦ Benvinguda als estudiants.
◦ Presentació on es dona informació als estudiants sobre horaris de
classe, funcionament de la tutoria, dedicació als estudis,
normatives acadèmiques, competències genèriques...
◦ Presentació dels tutors.
◦ Informació de la biblioteca de campus (BCUM)
◦ Informació del funcionament de la Delegació d’alumnes de
Manresa (DAM) i de l’elecció i funcions dels delegats de classe.
◦ Informació dels serveis informàtics. S’expliquen els serveis que
tenen els estudiants (Atenea, esecretaria, xarxa sense fils, correu
electrònic...) i es comprova que hi tinguin accés.



Visita general a l’escola: Es mostren als estudiants els espais que
utilitzaran, sobretot a l’inici de curs.
◦ Sala d’estudis
◦ Aules
◦ Laboratoris
◦ Aules informàtiques
◦ Serveis (secretaria, consergeria, bar...)



Sessió personalitzada per graus: Es donen informacions concretes
sobre el grau que cursaran, funcionament, professorat, departaments
implicats, explicacions per part estudiants del grau...

Acció 2: Qüestionari d’acollida
El mateix dia de l’acollida o durant les primeres setmanes de curs es passa
als estudiants un petit qüestionari amb preguntes que permetrant al tutor
conèixer-lo millor.

