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13a Jornada de Campus Oberts per a
famílies
Vídeo: Més de 160 famílies visiten la UdL a
la Jornada de Campus Oberts (04/03/2016)

dijous, 27 d’abril de 2017

La jornada de campus oberts gairebé duplica
participants

Un total de 902 persones visitaran els centres de la UdL aquest
dissabte
Un total de 902 persones de 301 nuclis familiars
participaran aquest dissabte, 29 d'abril, en la segona
sessió de la 13a Jornada de Campus Oberts per a
famílies de la Universitat de Lleida (UdL). Són gairebé el
doble dels que van prendre part en la primera sessió
d'aquest curs, celebrada el passat mes de març. El
55,15% de les famílies arriben de fora de les comarques
d e  P o n e n t .  

El centre que rebrà més visitants és la Facultat
d'Educació, Psicologia i Treball Social, amb 216; seguida
per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (167
repartits en dos torns) i la Facultat de Medicina (153). Pel
que fa a l'origen dels participants, provenen d'arreu de
Catalunya, Osca, les Illes Balears, Guipúscoa, Biscaia,
Navarra, la Comunitat Valenciana i el Principat d'Andorra. 

Organitzades pel Vicerectorat d'Estudiants, el Servei
d'Informació i Atenció Universitària (SIAU) i els propis
centres, aquestes jornades de campus oberts tenen com
a objectiu donar a conèixer la Universitat de Lleida i
proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari
als pares i mares d'alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.

Notícies relacionades

Alguns dels participants en la sessió del març, a Lletres /
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    divendres, 03 de març de 2017

Mig miler de persones als campus oberts per a famílies [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Mig-miler-de-persones-als-campus-oberts-per-a-families/ ]
En la primera de les dos jornades previstes aquest curs
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   divendres, 06 de maig de 2016 

La UdL torna a obrir els seus campus a les famílies [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-torna-a-obrir-els-seus-campus-a-les-families/ ]
El nombre de participants gairebé duplica el de 2015
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