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ACCIONS D’ACOLLIMENT DELS NOUS ESTUDIANTS CURS ACADEMIC 

2021-22 

La Facultat d’Economia i empresa dura a terme les següents accions d’acolliment adreçades als 

estudiants de nou ingrés. 

PALMA - GADE - Grau d’Administració d’Empreses. 

Degà i vicedegana de la FEE Cap d’Estudis 

14/09/2021 

De 12:00 a 

13:15 hrs. 

Saló d’Actes 

(Edif. 

Jovellanos) 

En una sessió presencial*, el 

degà i la vicedegana primera 

donaran la benvinguda, 

presentaran al equip 

deganal i parlaran del 

funcionament bàsic de la 

FEE. Sessions formatives. 

Setmana del 

20/09/2021 

al 

24/09/2021 

La Cap d’Estudis visitarà aula 

per aula tots el grups per a 

presentar-se i fer una petita 

benvinguda. 

* Aquesta sessió podrà ser substituïda per una sessió en línia si les normes i mesures sanitàries així ho requereixen.  

PALMA - GECO - Grau d’Economia / GET2 - Doble Grau d’Economia i de Turisme 

Degà i vicedegana de la FEE Cap d’Estudis 

14/09/2021 

De 13:30 a 

14:45 hrs. 

Saló d’Actes 

(Edif. 

Jovellanos) 

En una sessió presencial*, el 

degà i la vicedegana primera 

donaran la benvinguda, 

presentaran al equip 

deganal i parlaran del 

funcionament bàsic de la 

FEE. Sessions formatives. 

Setmana del 

20/09/2021 

al 

24/09/2021 

El Cap d’Estudis visitarà aula 

per aula tots el grups per a 

presentar-se i fer una petita 

benvinguda. 

* Aquesta sessió podrà ser substituïda per una sessió en línia si les normes i mesures sanitàries així ho requereixen.  

MENORCA, IBIZA i FORMENTERA - GADE Grau d’Administració d’Empreses 

Degà i vicedegana Cap d’Estudis 

14/09/2021 

De 12:00 a 

13:15 hrs. 

Des de saló 

d’actes (Edif. 

Jovellanos)  

per vídeo 

conferència a 

les seus. 

En una sessió retransmesa 

per vídeo conferència, el 

degà i la vicedegana primera 

donaran la benvinguda, 

presentaran al equip 

deganal i parlaran del 

funcionament bàsic de la 

FEE. Sessions formatives. 

Setmana del 

20/09/2021 

al 

24/09/2021 

La Coordinadora del Estudis 

a les Seus, Promoció i 

Relacions Institucionals 

visitarà per vídeo 

conferència els grups per a 

presentar-se i fer una petita 

benvinguda. 

* Aquesta sessió podrà ser substituïda per una sessió en línia si les normes i mesures sanitàries així ho requereixen. 


