
                                   

 

Jornades de benvinguda. Estudiants 1º de Medicina 

En l'inici de curs es realitzen tres sessions als estudiants de primer curs que són la 
benvinguda a la universitat. Les sessions són les següents: 
 
Primera sessió: benvinguda a la universitat, en la qual s’explica als estudiants la 
normativa i la informació més important que han de tenir en compte en el Grau en 
Medicina. A continuació es descriu el programa del primer dia. 

 

 Recepció alumnes. 

 Benvinguda del Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Director 
del Departament de Medicina. 
Dr. Albert Balaguer 

 Presentació del Grau en Medicina 
Dra. Marta Elorduy (Vicedegana de Medicina. Responsable àrea alumnes) 

 Presentació del Primer curs 
Dr. Miguel Baena (coordinador 1r) 

 Normatives d'interès. Funcionament de la Intranet. 
 Sr. Quim Torres, Gestor Medicina 

 Sra. Marina Montero, Secretària Estudiants 

 Presentació del servei d'assessorament. 
Dra. Amaya Ugarte (Coordinadora d'assessorament) 

 Departament de lingüística aplicada. Recursos al vostre abast. 
Equip Multilingualism 

 Explicació Enquesta sobre Empatia i altres enquestes. Programació resta 
jornades. 
Dra. Marta Elorduy / Marina Montero 

 Activitat "Coneix la teva Facultat" 
Dr. Miguel Baena / Sra. Marina Montero 

 Final de la jornada 



El segon dia els alumnes són dividits en grups i realitzen unes activitats que dirigeixen 

la Dra. Elorduy i la Dra. Virumbrales. A continuació es descriu el programa d'aquesta 

sessió. 

 Arribada als gimnasos, assignació de grups. 
Presentació dels objectius de la Sessió 

 Introducció als tallers: "Preparant als metges del futur" 
Durada aproximada 20 min. Dra Elorduy i Dra Virumbrales 

 Taller 1 Com podem millorar el món de la medicina? 
Durada aproximada 1 hora - Dra Virumbrales 

 Taller 2 Els valors d'un bon metge 
Durada aproximada 35 min. - Dra Elorduy 

 Taller 3 Com ha de ser la vostra etapa de formació a la UIC per aconseguir 
ser un bon metge? 
Durada aproximada 60 min. - Dra Virumbrales 

 Conclusions i fi de la sessió 
 

L'últim dia és una sessió que solen donar els alumnes que són d’AEMICS per informar 

als alumnes sobre aquesta agrupació i les seves funcions a més de realitzar activitats 

dinàmiques i en grup perquè els alumnes de nou accés es coneguin. 

 Organització de grups i inici de les activitats. 

 Tallers d'integració, per facilitar la relació i el coneixement entre alumnes, 
organitzats per estudiants de cursos superiors. 
Diversos tallers a l'aire lliure 

 Taules d'informació de les diverses activitats de AEMICS 

 Lliurament de bates (presa de talla si no hi ha existències) - Marina Montero 


