Pla d’Acollida i orientació als estudiants

Acollida de potencials estudiants
Durant el curs acadèmic, el Centre organitza diverses Jornades de Portes Obertes en
què el professorat del centre informa als potencials futurs estudiants del contingut dels
Plans d’Estudis dels diversos que imparteix el Centre, amb l’objectiu d’orientar
acadèmicament als futurs estudiants entre l’oferta formativa del CITM. A la vegada,
s’informa dels serveis del Centre i dels recursos que s’utilitzen per a realitzar l’activitat
acadèmica. En aquestes jornades també participen estudiants del Centre que expliquen
la seva experiència i mostren alguns dels treballs / projectes que estan duent a terme.
Aquestes jornades finalitzen amb una visita guiada a les instal·lacions del Centre per
conèixer els diferents espais dels quals disposa.
És possible assistir a les Jornades de Portes Obertes 1 inscrivint-se a través del següent
formulari: <http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/graus/portes-obertes/>.
En cas que un futur estudiant vulgui, abans de matricular-se, realitzar alguna entrevista
personal per tal d’ampliar la informació en relació als seus futurs estudis, pot sol·licitarla enviant un correu a <info.citm@citm.upc.edu>.
El Centre organitza també tallers gratuïts i activitats en obert, algunes destinades a
estudiants i públic en general, com els Creative CITM, d’altres orientades als estudiants
d’institut, i que tenen per objectiu donar a conèixer els continguts de les titulacions. A
més, el Centre té presència en diverses fires de l’ensenyament per tal d’informar a la
comunitat de les seves activitats i estudis.

Pla d’acollida de nous estudiants
Després de l’assignació de plaça, el procés de matrícula dels estudiants acceptats és
personalitzat, portat a terme per la Secretaria Acadèmica, concretant via telefònica o
telemàtica un dia i hora determinat per la matrícula i resolent els dubtes administratius
que puguin sorgir en el procés. En la matrícula presencial, l’estudiant de nou accés és
tutelat en tot moment pel personal de Secretaria Acadèmica i se li entrega el set de
benvinguda: la carpeta UPC, els horaris inicials del curs, el calendari acadèmic i,
depenent del grau matriculat, qualsevol altra informació o document que es consideri
rellevant amb l’objectiu d’iniciar el curs acadèmic.
Durant la primera setmana del curs, i abans de l’inici de l’activitat lectiva, es programa
un acte de benvinguda institucional al plató del Centre pels estudiants de nou ingrés de
totes les titulacions en què participen el Director del centre, el Cap d’Estudis, el Cap de
Secretaria Acadèmica i el professorat CITM i s’expliquen les seves tasques. En aquest
acte de benvinguda, s’informa als nous estudiants del Pla d’Estudis dels diferents graus,
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Les dates d'aquestes jornades s'actualitzen per a cada curs, segons calendari i disponibilitat.

del funcionament del Campus Virtual, de l’aplicatiu e-secretaria, del calendari acadèmic,
del PATCITM, del funcionament de les aules, de la gestió de les classes a través del
Campus CITM, dels recursos i serveis del Centre i del Campus Terrassa (Biblioteca
UPC, Servei d’Esports, etc.) i també es presenten entitats socials de l’entorn per tal que
els estudiants puguin realitzar activitats fora del centre.
Com a centre adscrit a la UPC, el CITM compta també amb la Guia UPC per a
l’estudiantat, la qual facilita informació sobre els serveis i oportunitats que ofereix la
universitat.
Pel que fa als estudiants d’intercanvi internacional, el Pla d’Acollida és personalitzat,
reunint-se habitualment amb el responsable acadèmic d’Intercanvi Internacional del
centre per tal de resoldre aspectes acadèmics de l’estada al CITM i recolzat pel PAS per
tal de resoldre els aspectes administratius. Els estudiants d’intercanvi internacional
s’acullen, també, a totes aquelles activitats de benvinguda ofertades per la UPC.

Pla d’Acció Tutorial del Centre
Finalment, a cada nou estudiant matriculat al Centre se li assigna un Tutor d’acollida,
d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial del Centre (PATCITM) que es troba a disposició dels
estudiants en format digital en el Campus CITM. La tutorització dels estudiants es duu
a terme d’acord amb aquest pla, també inclòs en la memòria de verificació de les
titulacions i els professors titulars CITM són els encarregats d’implementar-lo.
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