
 
 
 
 

Camí dels dos pontets s/n Tel.:961719110    46021617@gva.es            www.iesjoanfuster.org 

 

SESSIONS ONLINE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

 

Del  23  al 31 de març 2021 

Horari: vesprada (16 a 19h) 

 

Les Visites a la Universitat són una activitat adreçada a l’estudiantat de batxillerat i de cicles formatius de 

grau superior interessat en conèixer l’oferta formativa i de serveis de la Universitat de València. Formen part 

del programa Conèixer la Universitat, que coordina el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) amb la 

participació de tots els centres i serveis. En 2021, a causa de la situació sanitària, es transformen en Visites 

en línia a la Universitat: sessions informatives en línia en què el professorat universitari de cada centre 

explicarà la seua oferta formativa i de serveis.  

Les 18 xarrades, una per centre d’una hora de durada aproximadament, es desenvoluparan entre el 23 i el 31 

de març, en horari de vesprada (de 16 a 19 h) a través d’una plataforma en línia. Professorat universitari serà 

l’encarregat d’explicar els graus i dobles graus que s’imparteixen i de respondre les preguntes que es 

formulen mitjançant un xat en directe en què podrà participar el públic assistent. Són completament obertes i 

no cal inscripció prèvia.   

Les Visites en línia a la Universitat es complementen amb la implicació de l’estudiantat de la Universitat en 

l’elaboració de Visites guiades audiovisuals per mostrar els espais i serveis de cada centre 

i dels campus. Podreu veure-les en la pàgina web temàtica dedicada al programa Conèixer que s’activarà 

pròximament en www.uv.es/conèixer.   

 

CALENDARI DE SESSIONS INFORMATIVES 

Hora Dimarts  23 de març Dimecres 24 de març Dijous 25 de març 

16:00 
Facultat de Física Facultat de Farmàcia 

Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria 

17:00 
Facultat de Medicina i 

Odontologia 

Facultat d'Infermeria i 

Podologia 

Facultat de Ciències 

Socials 

18:00 
Facultat de Psicologia i 

Logopèdia 
Facultat de Química 

Facultat de Ciències 

Matemàtiques 

 

Hora Dilluns 29 de març  Dimarts 30 de març  Dimecres 31 de març 

16:00 
Facultat de Filologia, 

Traducció i 

Comunicació 

Facultat de Dret Facultat d'Economia 

17:00 
Facultat de Ciències 

Biològiques 

Facultat de Geografia i 

Història 

Facultat de Ciències de 

l'Activitat Física i de 

l'Esport 

18:00 
Facultat de Filosofia i 

Ciències de l'Educació 
Facultat de Magisteri Facultat de Fisioteràpia 
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