ACOLLIDA 2019-2020

12 i 13 SETEMBRE 2019

12 de setembre de 2019 a l’aula 61.202 (2n planta del Campus Universitari Mar)
9 hores. Benvinguda a l’Escola Superior d’Infermeria del Mar a càrrec de la Dra. Mª Dolores Bardallo,
Directora de l’ESIMar.
9:30 hores. Presentació del Pla d’Estudis a càrrec de la Dra. Gemma Robleda, Cap d’Estudis de
l’ESIMar.
10 hores. Presentació de l’Equip Docent de l’ESIMar
10:45 hores a la Secretaria de l’ESIMar. Els alumnes amb els cognoms de les lletres compreses entre
l’A i la K (ambdós incloses) poden anar a buscar l’uniforme (recordeu portar el resguard de
pagament), la carpeta i l’agenda. Del cognom A a C a l’aula 61.314-316 (3a planta) i del cognom D a K
a l’aula 61.310-312 (3a planta).
10:45-12:00 PAUSA/ CAFÈ
11:15 hores a la Secretaria de l’ESIMar. Els alumnes amb els cognoms de les lletres compreses entre
la L i la Z (ambdós incloses) poden anar a buscar l’uniforme (recordeu portar el resguard de
pagament), la carpeta i l’agenda. Del cognom L a P a l’aula 61.314-316 (3a planta) i del cognom Q a Z
a l’aula 61.310-312 (3a planta).
12 hores. Presentació dels Cursos específics d’Angles per l’acreditació de la tercera llengua a càrrec
del Sr. Robert Hooworth Coordinador dels Cursos específics d’anglès.

13 de setembre de 2019 a l’Aula 61.202 (2n planta del Campus Universitari Mar)
9 hores. La Secretaria us explicarà els terminis per a presentar documentació en el cas que tingueu
alguna manca de documentació.
9:15 hores. Presentació de la Plataforma Moodle a càrrec del Sr. Toni Torrent, informàtic de l’ESIMar
9:20 hores. Presentació del Parc del Salut Mar a càrrec de la Sra. Lourdes Garcia Zaldívar, Directora
d’Infermeria del Parc de Salut Mar, i la Sra. Núria Orfila Tena, Coordinadora de desenvolupament
professional i docència d’infermeria.
9:50-11:30 hores. Presentació Activitats ESIMar
Igualtat i Compromís Social a càrrec de la Sra. Montse Montiel
Voluntariat i Cine-Fòrum a càrrec de la Sra. Lourdes Mestres
Seminaris de Treball en equip i de Pensament Crític a càrrec de la Dra. Marta Benet
Espai Millor@ a càrrec de la Dra. Maria Dolores Bardallo
11:30-12:00 PAUSA/ CAFÈ
12:00-13:30 hores. Gimcana d’acollida
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