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E l programa de l’ETSEQ (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV) 
WORK EXPERIENCE continua en actiu en la seva versió pels Graus. Els alumnes 
que vulguin cursar el Grau d’Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica o Engi·

nyeria Agroalimentària poden aconseguir la seva matrícula gratuïta. 

L’ETSEQ, a través d’aquest programa, atorga premis econòmics al talent que permeten fer 
front a la matrícula dels diferents graus que s’imparteixen a l’escola. A través de la web 
www.etseqexperience.com els estudiants poden cursar la seva sol·licitud per participar en 
aquest programa que posa l’accent en la relació universitat i empresa.
Aquesta iniciativa respon a l’actual situació econòmica i dóna visibilitat al mètode docent 
que fa que l’ETSEQ tingui una de les taxes d’ocupabilitat més altes, amb un 85% dels seus 
alumnes que troben feina el primer any i amb un grau d’internacionalització molt accen-
tuat.
Els alumnes que estiguin interessats han d’entrar al web: www.etseqexperience.com/graus  
i apuntar-se per optar a un dels premis que permetrien poder cursar qualsevol dels 3 graus 
de manera totalment gratuïta.

L a Fundació Escola Inter·
nacional promou dues 
beques de dos anys d’es·

tudi del batxillerat per als 
dos millors expedients aca·
dèmics d’estudiants que sol·
licitin plaça per començar el 
curs 2014·15 a l’EIC.  Els sol·
licitants han de presentar el 
seu expedient acadèmic i una 

carta de presentació realitza·
da per l’estudiant candidat 
(més informació: bequesEIC@
escolainternacional.org).

L’Escola Internacional del 
Camp (EIC), situada a Salou, és 
una iniciativa nascuda per res-
pondre als reptes i necessitats 
del segle XXI. Amb una mirada 

innovadora, lliure, oberta i il-
lusionada el centre es proposa 
adaptar-se a un món en trans-
formació, a una nova realitat, 
a una societat global i en movi-
ment constant.

Dominar 4 idiomes

A l’EIC es fomenta el desenvo-
lupament integral de l’alumne 
com a persona i es fa de l’an-
glès, el català i el castellà les 
llengües vehiculars del centre 
aplicant les noves tecnologies 
del coneixement per optimit-
zar el procés d’aprenentatge. 
Des de les primeres etapes del 
procés formatiu (escola bressol 
i infantil), una de les prioritats 

de l’EIC és que els alumnes arri-
bin a dominar plenament el ca-
talà, el castellà i l’anglès. També 
es potencia l’aprenentatge d’un 
quart idioma (alemany, francès, 
xinès o japonès).

Secundària

En l’educació secundària es fo-
menten quatre àrees clau de co-
neixements: la científica, la tèc-
nica, la humanística i l’artística, 
complementades amb l’activi-
tat física i l’esport. Els alumnes 
participen en espais de debat, 
realitzen treballs per projectes, 
tant en grups grans com petits, 
i treball cooperatiu tant a l’es-
cola com a fora. La robòtica, la 

programació en C i Scratch, les 
pràctiques i sessions de labora-
tori i al taller mecànic/físic són 
activitats habituals en aquesta 
etapa. Es fomenta igualment 
l’expressió oral i escrita en els 
tres idiomes i l’habilitat de fer 
presentacions.

WORK EXPERIENCE ETSEQ-URV:
Premis per cursar gratuïtament els graus de:

1. Enginyeria Química
2. Enginyeria Agroalimentària 
3. Enginyeria Mecànica

Publireportatge

L’Escola Internacional (EIC) becarà els dos estudiants 
de batxillerat amb els millors expedients acadèmics

Els sol·licitants han de lliurar el seu expedient 
acadèmic i una carta de presentació 
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L’EIC és 
l’única escola 
homologada 
pel Batxillerat 
Internacional a les 
nostres comarques


