
 
Portes obertes a la Universitat de 

Girona per orientar els futurs 
estudiants 

 
Uns 4.000 estudiants de batxillerat i cicle formatiu de grau superior 

coneixeran l’oferta formativa, les instal·lacions i els serveis de la 
Universitat de Girona en una jornada en què la institució obre les seves 

portes als centres educatius. 
 
Girona, 13 de febrer de 2020. La Universitat de Girona (UdG) acollirà demà, divendres dia 14 
de febrer, uns 4.000 joves en una nova edició de la Jornada de Portes Obertes (JPO). La 
jornada s’adreça a estudiants de batxillerat i cicle formatiu de grau superior que podran 
descobrir cada facultat i escola de la institució. Aquests futurs universitaris visitaran la UdG a 
títol personal o de manera organitzada a través dels 60 centres educatius catalans que s’han 
inscrit. 
 
La UdG oferirà més d’una cinquantena de graus i dobles titulacions el titulacions el curs 2020-
2021 en els centres propis i adscrits.  
 
En el marc de la JPO, els centres de la UdG acolliran els estudiants en sessions informatives 
sobre els diferents estudis i, també, faran visites guiades a les seves instal·lacions: aules, 
laboratoris, sales i tallers. Enguany, a més  d’obrir les portes del Centre d’Informació i 
Assessorament a l’Estudiant CIAE) des de l’edifici del Campus Montilivi com és habitual, 
també hi  haurà un punt d’informació sobre accés a la universitat a l’exterior de l’edifici de 
Sant Domènec i la Biblioteca de la UdG -en cadascuna de les tres unitats de campus- oferirà 
recorreguts i visites guiades durant la Jornada. Amb aquests punts addicionals d’informació, 
els futurs estudiants podran conèixer de primera mà aquests importants serveis universitaris. 
 
Davant la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, tindrà lloc una exposició 
d’empreses i es presentarà l’activitat “Una Facultat Internacional: Vine a parlar amb 
estudiants d’arreu d’Europa!”.  
 
Pel que fa a la mobilitat, des del Campus Montilivi es faciliten uns autobusos llançadora 
gratuïts que  permeten connectar el Campus Barri Vell i el Campus Centre, facilitant que els 
estudiants puguin assistir a sessions informatives de diferents graus que es desenvolupen a 
Campus diferents, així com dos autobusos específics que duran els estudiants als centres 
adscrits a la UdG ubicats al municipi de Salt (EUSES i ERAM). 
 



A més d’aquesta jornada, la Universitat de Girona també organitza una diada adreçada als 
estudiants i les seves famílies. Aquest any, tindrà lloc el dia 16 de maig en el marc del Temps 
de Flors a Girona. 
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