
PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE BENVINGUDA PER A l'ALUMNAT DE PRIMER CURS 
Totes les sessions s’impartiran online. Les instruccions per a connectar-se figuren al final de la programació 

 
Setmana del 14 al 18 de setembre  

Dilluns  
 

14  

9.45-12.00     

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 dirigit a 
estudiants de primer curs 

d'Estudis Francesos  
Montserrat Planelles i M.ª Carmen 

Ramón (Dept. de Filologies 
Integrades) 

http://meet.google.com/thr-
rfye-ukz 

 

   

Dimarts 
 

15 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00  

Recursos i Serveis 
Electrònics 

 
Juan Francisco Pérez Ortiz, 

Servei d'Informàtica 
meet.google.com/rny-oxgx-wku 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

Francesos 

M.ª Carmen Ramón 
(Dept. de Filologies 

Integrades) 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

Francesos 

M.ª Carmen Ramón 
(Dept. de Filologies 

Integrades) 

 

 

Dimecres 
 

16 
 

10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30  

Gestió del temps i 
tècniques d'estudi 

 
José Antonio Sánchez Fajardo 
(Dept. de Filologia Anglesa) 

meet.google.com/wdt-qopc-iyn 

Redacció de Treballs 
 

Antonio Carrasco 
Rodríguez 

(Dept. d'Història 
Medieval, Història 

Moderna i Ciències i 

Tècniques 
Historiogràfiques) 

meet.google.com/mzr-
ojka-xip 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

Francesos 

Montserrat Planelles 
(Dept. de Filologies 

Integrades) 

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

Francesos 
Montserrat Planelles (Dept. de 

Filologies Integrades) 
 

 

Dijous 
 

17 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 17.00-19.00 

 Recursos i Serveis 
Electrònics 

 
Juan Francisco Pérez Ortiz, 

 Servei d'Informàtica 
meet.google.com/rny-oxgx-wku 

Presentació de 
programes de 
voluntariat UA 

 
Diana Gil González, 

directora del Secretariat 
de Responsabilitat Social 
meet.google.com/tnq-

 

Informació sobre 
acreditació del B2 Anglés 
per a l'alumnat del Grup 

ARA del Grau en Turisme, 
Rae Adamson, Cap d'Estudis 

AULAS 
meet.google.com/tzh-yonz-zpy 

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 dirigit a 
estudiants de primer curs 

d'Estudis Francesos 
Elena Sandakova (Dept. de Filologies 

Integrades) 

http://meet.google.com/thr-rfye-ukz
http://meet.google.com/thr-rfye-ukz
https://meet.google.com/rny-oxgx-wku
http://meet.google.com/wdt-qopc-iyn
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/rny-oxgx-wku
https://meet.google.com/tnq-ashy-rjf
https://meet.google.com/tzh-yonz-zpy


ashy-rjf 

Divendres 
 

18 
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00  

Recursos de la UA per a 
nous estudiants 

 
Carlos Cortés Samper (Dept. 

de Geografia Humana) 
meet.google.com/ycd-mjqm-

nra 

Presentació dels 
Cursos Zero de 

Francés i Alemany per 
a l'alumnat del Grau 
en Turisme i del Grau 

en Traducció i 
Interpretació  

Rae Adamson, Cap 
d'Estudis AULAS 

meet.google.com/rdg-
pjmf-fyt 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

francesos 
Montserrat Planelles 
(Dept. de Filologies 

Integrades) 

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 

primer curs d'Estudis 
francesos 

 Montserrat Planelles (Dept. 
de Filologies Integrades) 

 

 

Setmana del 21 al 25 de setembre 

Dilluns 
 

21  
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00  

Presentació de programes 

del Vicerectorat de Cultura, 
Esport i Llengües 

meet.google.com/gwo-mudx-zts 

Com parlar en públic 
 

María Teresa Riquelme 
Quiñonero (Dept. 

d'Humanitats 
Contemporànies) 

meet.google.com/vfp-ngvi-
fka  

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

francesos 
Elena Sandakova (Dept. 
de Filologies Integrades) 

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

francesos 
Elena Sandakova (Dept. de 

Filologies Integrades) 

Xarrada certificació d'idiomes 
exàmens oficials 

Julián López (Director del Centre 

Superior d'Idiomes) 

https://meet.google.com/nkz-
mgty-

oho?hs=122&authuser=1 

Dimarts 
 

22 
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.30-13.30 13.30-14.30 17.00-19.00 

Introducció al càlcul 
elemental en Fonaments 

d'Economia de l'Empresa I 
Marcelino Lloret Llinares, Dept. 

d'Organització d'Empreses 
(dirigit a alumnat del Grau de 

Turisme).  
meet.google.com/oxy-nwir-ykr 

Planificació del Grau i 
opcions preferents. 

Optimitzar el període 

acadèmic amb miras 
al món professional 

 
Eva M.ª Llorens (Dept. de 

Filologia Anglesa) 
meet.google.com/pyk-bifn-

bnc 

LA UA t'ajuda a ser 
més sostenible 

 
Ana Espinosa Seguí 
(Dept. de Geografia 

Humana) 
 

meet.google.com/uba-
jkyw-hmm 

 

Presentació de la 
Delegació d'Estudiants 

Abel Martínez Ortuño, 

President interí de 

la Delegació d’Estudiants de la 

Facultat de Filosofia i Lletres 

https://meet.google.com/fwr-

kkwi-gbw 

 

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 dirigit a 
estudiants de primer curs 

d'Estudis Francesos 
José Luis Arráez (Dept. de Filologies 

Integrades) 

Dimecres 10-11 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30  

https://meet.google.com/tnq-ashy-rjf
http://meet.google.com/ycd-mjqm-nra
http://meet.google.com/ycd-mjqm-nra
https://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/-154?depende=-25
https://meet.google.com/rdg-pjmf-fyt
https://meet.google.com/rdg-pjmf-fyt
https://meet.google.com/gwo-mudx-zts
https://meet.google.com/vfp-ngvi-fka
https://meet.google.com/vfp-ngvi-fka
https://meet.google.com/nkz-mgty-oho?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/nkz-mgty-oho?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/nkz-mgty-oho?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/oxy-nwir-ykr
https://meet.google.com/uba-jkyw-hmm
https://meet.google.com/uba-jkyw-hmm
https://meet.google.com/fwr-kkwi-gbw
https://meet.google.com/fwr-kkwi-gbw


 
23 

 
Gestió del temps i 
tècniques d'estudi 

 
José Antonio Sánchez Fajardo 
(Dept. de Filologia Anglesa) 
meet.google.com/jfg-fpsi-qoi 

Redacció de Treballs 
 

Antonio Carrasco 
Rodríguez (Dept. 

d'Història Medieval, 
Història Moderna i 

Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques) 

meet.google.com/mzr-
ojka-xip 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

Francesos 
 

Introducció a la llengua 
francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants de 
primer curs d'Estudis 

Francesos 
 

 

 
 
 
 
 

Dijous 
 

24 
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.30-13.30 13.30-14.30  

Introducció al càlcul elemental en Fonaments 
d'Economia de l'Empresa II 

 
Marcelino Lloret Llinares, Dept. d'Organització 

d'Empreses 
(Dirigit a alumnat del Grau de Turisme).  

meet.google.com/hpq-rmyc-xay 
 

Xarrada certificació 
d'idiomes exàmens 

oficials 
 

Rae Adamson (Cap 
d'Estudis AULAS, Centre 

Superior d'Idiomes ) 
 

meet.google.com/vnv-xjss-
xpr 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants 

de primer curs 
d'Estudis Francesos 

Montserrat Planelles 
(Dept. de Filologies 

Integrades) 
 

Introducció a la 
llengua francesa: 

Curs zero 2020-2021 
dirigit a estudiants 

de primer curs 
d'Estudis Francesos 

Montserrat Planelles 
(Dept. de Filologies 

Integrades) 

 

Divendres 
 

25 

10.00 -11.30 11.30 -12.30    

Salutació del degà a l'alumnat de primer curs de 
totes les titulacions i instruccions per al 

començament de curs  
https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html 

Presentació de les 
Coordinacions 

acadèmiques i del 
Programa d'Acció 

Tutorial 
de la Facultat de 

Filosofia i Lletres 
(els enllaços figuren en 

les instruccions) 

  

 

 
INSTRUCCIONS 

 
S'utilitzarà google meet per a la realització de totes les sessions i per a connectar-se s'haurà d'utilitzar l'enllaç corresponent.  
Us demanem puntualitat per a unir-se a la sessió. Una vegada transcorreguts cinc minuts des de l'inici de la reunió virtual, no es podrà 
accedir a la sessió. 

Els enllaços per als actes del divendres 25 són els següents:  

http://meet.google.com/jfg-fpsi-qoi
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/hpq-rmyc-xay
https://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/-154?depende=-25
https://meet.google.com/vnv-xjss-xpr
https://meet.google.com/vnv-xjss-xpr
https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html


 
- 10.00 h - Salutació del Sr. Degà a l'alumnat de nou ingrés i instruccions sobre l'organització Covid-19 de la docència 
per al començament del curs 2020-2021. La sessió es retransmetrà per videostreaming 
(https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html) des de la sala d'actes de la Facultat d'Òptica 
 
- 11.30 h - Presentació de les titulacions i de l'equip de tutors i tutores del Programa d'Acció Tutorial (PAT). 
Totes les sessions es desenvoluparan per videoconferència. A continuació apareixen els enllaços que heu de compartir amb 
les i els tutors PAT i utilitzar per a iniciar les sessions ja que són els que s'han proporcionat a l'alumnat de les vostres 
respectives titulacions: 
 

 Grau en Español: Llengua i Literatures meet.google.com/otm-mjxg-zjq  
 Grau en Estudis Àrabs i Islàmics meet.google.com/vne-kpcx-aao 
 Grau en Estudis Francesos meet.google.com/gvc-dhsb-rpa?authuser=0 
 Grau en Estudis Anglesos  meet.google.com/feo-vanw-wgv 
 Grau en Filologia Catalana meet.google.com/iyk-qkxm-wns 
 Grau en Geografia i Ordenació del Territori meet.google.com/aww-jtjx-ayn 
 Grau en Història  https://meet.google.com/mzr-ojka-xip 
 Grau en Humanitats meet.google.com/wfk-oswy-aca 
 Grau en Traducció i Interpretació (Inglés, Francés i Alemany) meet.google.com/hpd-nhrw-jqu 
 Grau en Turisme meet.google.com/nvc-zkct-mmd 

 
RECOMANACIONS: 

o Utilitzar el navegador Google Chrome.  
o Aquells que es connecten des de l'ordinador només han de clicar en l'enllaç corresponent (indicats en els apartats 

anteriors) 
o Aquells que es connecten des del telèfon mòbil, han d'instal·lar-se l'app Hangouts de Google  
o Una vegada connectats, si ho feu puntuals, podeu saludar, si ho feu una vegada s'haja iniciat la classe, millor tenir el 

micròfon desconnectat.  
o Durant la sessió s'ha de tenir el micròfon tancat i obrir-lo al final si es desitja fer alguna pregunta, encara que també 

es pot utilitzar el xat. 

 

https://meet.google.com/otm-mjxg-zjq
http://meet.google.com/vne-kpcx-aao
https://meet.google.com/gvc-dhsb-rpa?authuser=0
https://meet.google.com/iyk-qkxm-wns
https://meet.google.com/aww-jtjx-ayn
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
http://meet.google.com/wfk-oswy-aca
https://meet.google.com/hpd-nhrw-jqu
https://meet.google.com/nvc-zkct-mmd?hs=122&authuser=1

