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Campus Terres de l’Ebre

Av. Remolins 13-15 – 43500 Tortosa
Tel. 977 46 40 00  Fax: 977 46 40 25
cte@urv.cat
Dr. Azael Fabregat Llangostera, director
Sr. Xavier Farré Albendea, sotsdirector
Sra. Sara Romaguera Genís, sotsdirectora

Ensenyaments 

 – Grau d’Infermeria

 – Grau d’Educació Infantil

 – Grau d’Educació Primària

 – Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Estructures de recerca

 – Centre de Recerca en Canvi Climàtic

Altres estructures

 – Antena Cultural de Tortosa

 – Càtedra d’Economia Local i Regional
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Direcció estratègica i de govern

Les línies estratègiques que va fixar la Direcció del campus Terres de l’Ebre per al curs 
2016-17 són:

 – Docència: Treballar en el desenvolupament i la programació de formació de post-
grau i màster al campus per als propers cursos i en la captació d’estudiants. 

 – Recerca, transferència i innovació: Acompanyar i ajudar la Càtedra d’Economia Lo-
cal i Regional (CELiR) en la consolidació dels actuals patrons i el desenvolupament 
de les seves activitas.

 – Tercera missió: Continuar reforçant les relacions amb els agents econòmics, cultu-
rals, polítics i socials en general per contribuir a l’impuls econòmic i cultural de les 
Terres de l’Ebre, i reforçar la participació de la comunitat universitària en les activi-
tats d’extensió universitària. 

Activitats de formació reglada

El total d’estudiants matriculats al campus el curs 2016-17 ha estat de 756. Per ensenya-
ments, els estudiants matriculats han estat:

 – Grau d’Infermeria: 289 estudiants.

 – Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: 148 estudiants.

 – Grau d’Educació Infantil: 135 estudiants.

 – Grau d’Educació Primària: 183 estudiants.

 – Màster oficial d’Envelliment i Salut: 1 estudiant.

Els estudiants que van obtenir un títol en el curs anterior, 2015-16, van ser 144 estudiants 
de grau i 17 de màsters.

 – Grau d’Infermeria: 54 estudiants.

 – Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: 31 estudiants.

 – Grau d’Educació Infantil: 29 estudiants.

 – Grau d’Educació Primària: 30 estudiants.

 – Màster oficial d’Envelliment i Salut: 17 estudiants.
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Extensió universitària i altres activitats al campus

El campus de les Terres de l’Ebre, en la major part dels casos amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament de Tortosa i, de vegades, amb col·laboració amb altres entitats, ha organitzat 
i ha participat en un seguit d’actes i activitats dintre d’aquest epígraf:

Xerrades Acadèmia de Ciències Mèdiques: 

Aquest ha estat el cinquè curs que el campus ha tirat endavant aquesta iniciativa oberta a 
la comunitat de metges i infermeres del territori, i també a tota la ciutadania interessada 
en la temàtica.

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT PARTICIPANT/PONENT DATA

Sessió inaugural: “Patologia de la 
son”

Sans Capdevila, Òscar
dijous, 6 d’octubre de 

2016
“Com evitar sobreactuacions per 
una medicina mínimament dis-
ruptiva”

Varela Pedragosa, Jordi
dijous, 3 de novembre 

de 2016

“L’exercici de la medicina als pa-
ïsos pobres a partir d’una experi-
ència personal”

Ollé Goig, Jaume Enric
dijous, 1de desembre 

de 2016

“Actualització en el cribratge del 
càncer de mama”

Castells Oliveres, Xavier
dijous, 12 de gener de 

2017
“Viure sense gluten. Una aproxi-
mació diagnòstica i pràctica a la 
celiaquia”

Janer Ortuño, Susanna
dijous, 2 de febrer de 

2017

“Aspectes del desenvolupament, 
criança i infantojuvenils en paci-
ents implicats en delictes greus: 
aspectes bàsics de l’entrevista 
forense, biaixos (en l’avaluador) i 
predicció de risc de reincidència 
futura en l’informe”

Cuquerella Fuentes, Àngel
dijous, 2 de març de 

2017

“El desencís dels professionals sa-
nitaris: reflexions des de l’ètica”

Román Maestre, Begoña
dijous, 6 d’abril de 

2017
“Com veu la medicina occidental 
l’acupuntura i medicina tradicio-
nal xinesa”

Jordana Macarulla, Àlex
dijous, 11 de maig de 

2017

“Sessió de cloenda: Integració 
social de malalts amb patologia 
psiquiàtrica”

Cabanes Altadill, Pere
dijous, 1 de juny de 

2017
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Aules de la Gent Gran curs 2016-17:

Aquest curs 2016-17, el campus ha gestionat un total de set aules de la gent gran a les 
poblacions de Tortosa, Amposta, Deltebre, Flix, Móra d’Ebre, Sant Carles de la Ràpita i la 
Sénia. S’han matriculat 386 estudiants, que han pogut gaudir d’un total de 64 xerrades. A 
més a més, s’ha organitzat una sortida cultural a Barcelona i una trobada de totes les aules 
de les Terres de l’Ebre a Tortosa.

Descripció Activitat Participant/Ponent Població

“El canvi climàtic que va formar el 
Delta de l’Ebre”

Arasa Tuliesa, Álvaro Amposta

“Molt més que animals de compa-
nyia”

Bohigas, Anna Amposta

“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel Amposta

“Consells per millorar les tècniques 
culinàries”

Benet, Eva Amposta

“El ferrocarril a les Terres de l’Ebre” Panisello, Quimo Amposta

“Com influeixen les emocions en la 
salut”

Pujol Guimerà, Celeste Amposta

“Perseu: el mite i les seves constel-
lacions”

Castelo Torras, Javier Amposta

“Consells per estalviar i invertir mi-
llor”

Andreu Corbaton, Jordi Amposta

“Un plat pla, ple de pebre negre està” Sales, Mónica Amposta

“Dones que no volen que coneguis i 
que van canviar el món”

Merino Sancho, Victor Amposta

“Beneficis i recomanacions d’exercici 
físic per a millorar la condició física 
en persones grans”

Aguas Segura, Dolors Amposta

·Leonardo da Vinci i els pintors del 
Cinquecento”

Alcón, Belén Amposta

“El ferrocarril a les Terres de l’Ebre” Panisello, Quimo Deltebre

“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel Deltebre

“Com mantenir el nostre cervell ac-
tiu?”

Cid Rodríguez, María Jose Deltebre

“Quan la llegenda fa territori” Sales, Mónica Deltebre

“Descobrint la costa de l’Ebre: un tre-
sor natural submergit”

Plàncton, Serveis Marins Deltebre

“Formes de treball tradicionals: el 
conreu de l’oliva”

Almuni, Victoria Deltebre

“Felip Pedrell, músic i compositor” Salvadó, Roc Deltebre
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Descripció Activitat Participant/Ponent Població

“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel Flix

“Com llegir una novel·la” Tena, Marta Flix

“Història de les esglésies cristianes” Sabaté, Josep Maria Flix

“Volcans i terratrèmols de Catalunya” Arasa Tuliesa, Álvaro Flix

“Una altra història d’Amèrica del 
Nord”

Collazos, Josep Antoni Flix

“Vins de Catalunya” Ribas i Beltran, Josep Flix

“El ferrocarril a les Terres de l’Ebre” Panisello, Quimo Flix

“Al·lèrgies o intoleràncies alimentàri-
es, què en sabem”

Benet, Eva Flix

“La contaminació lumínica, els seus 
efectes negatius i com pot afectar la 
nostra salut”

Ollé Martorell, Josep M. Flix

“La declaració de la renda passats els 
65 anys”

Caubet Espuny, Clàudia Flix

“Com mantenir el cervell actiu” Cid Rodriguez, María José Flix

“Música i cinema (II)” Medrano, Núria Flix

“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel La Sénia

“Formes de treball tradicionals: el 
conreu de l’oliva”

Almuni, Victoria La Sénia

“Estrelletes de Mig Camí” Arasa Tuliesa, Álvaro La Sénia

“Al·lèrgies o intoleràncies alimentàri-
es, què en sabem?”

Benet, Eva La Sénia

“Molt més que animals de compa-
nyia”

Bohigas, Anna La Sénia

“El Document de Voluntats Anticipa-
des, què és, per què serveix i com s’ha 
de fer”

Cubí, M. Teresa La Sénia

“Anàlisi sensorial de l’oli d’oliva ver-
ge”

Estrada, Josep La Sénia

“Del que no es veu i del que es beu al 
riu Ebre”

Arasa Tuliesa, Álvaro Móra d’Ebre

“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel Móra d’Ebre

“Obesitat, l’epidèmia del s. xxi.” Benet, Eva Móra d’Ebre
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Descripció Activitat Participant/Ponent Població

“La felicitat no té edat” Pujol Guimerà, Celeste Móra d’Ebre

“Història de Catalunya” Sabaté, Josep Maria Móra d’Ebre

“Un plat pla, ple de pebre negre està” Sales, Mónica Móra d’Ebre

“Història de la Màfia. Orígens i episo-
dis destacats”

Collazos, Josep Antoni Móra d’Ebre

“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel
Sant Carles de 

La Ràpita

“Un viatge a l’Antàrtida” Balagué i Añó, Vanessa
Sant Carles de 

La Ràpita
“Com millorar els hàbits alimentaris 
II” 

Benet, Eva
Sant Carles de 

La Ràpita
“Com mantenir el nostre cervell ac-
tiu?”

Cid Rodriguez, María José
Sant Carles de 

La Ràpita
“Les guerres carlistes a les Terres de 
l’Ebre”

Salvadó, Roc
Sant Carles de 

La Ràpita

“Història de Catalunya” Sabaté Bosch, Josep Maria
Sant Carles de 

La Ràpita

“Vins de Catalunya” Ribas i Beltran, Josep
Sant Carles de 

La Ràpita
“Inauguració curs 2016-17 - Sorolla, 
el mag de la llum”

Serra, Anna Isabel Tortosa

“La soledat no volguda en les perso-
nes grans”

Creu Roja Tortosa Tortosa

“Les Terres de l’Ebre a ulls dels viat-
gers”

Salvadó Poy, Roc Tortosa

“Els fòssils a Catalunya” Arasa Tuliesa, Álvaro Tortosa

“Com ajuden les vitamines en el nos-
tre dia a dia?”

Benet, Eva Tortosa

“Molt més que animals de compa-
nyia”

Bohigas, Anna Tortosa

·Formes de treball tradicionals: el con-
reu de l’oliva”

Almuni, Victoria Tortosa

“La declaració de la renda passats els 
65 anys”

Caubet Espuny, Clàudia Tortosa

“La fitoterapia: què és i com actua. El 
remei casolà ha tornat” 

Grecea Capera, Maria-Laura Tortosa

“La reserva de la biosfera de les Terres 
de l’Ebre. Desenvolupament sosteni-
ble i conflicte ambiental”

Prades, Jordi Tortosa

“El ferrocarril a les Terres de l’Ebre” Panisello, Quimo Tortosa

“Quan la llegenda fa territori” Sales, Mónica Tortosa
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Curs de Pilates:

Per sisè any consecutiu s’ha organitzat, juntament amb Esports URV, des del mes de setem-
bre i fins al juny, la sisena edició d’un curs de pilates al campus per al PDI i PAS.

III Piraguada del Campus de les Terres de l’Ebre:

El diumenge 2 d’octubre va tenir lloc la tercera piraguada, que va organitzar el campus de 
les Terres de l’Ebre, juntament amb Esports URV i amb el suport de la Secretaria General de 
l’Esport. L’activitat va consistir en una baixada pel riu Ebre en piragua entre les ciutats de 
Xerta i Tortosa. Va haver-hi un total de 129 participants, tant de la comunitat universitària 
de la URV com de la ciutadania del territori.

Inauguració del curs acadèmic 2016-17:

El dia 10 d’octubre es va celebrar l’acte d’inauguració de curs al campus, amb la lliçó in-
augural “La Universitat i la llibertat de pensament”, a càrrec del Sr. Josep Canicio, síndic de 
Greuges de la URV i membre del Consell Assessor del campus.

XIX Trobada d’Economia:

El dia 21 d’octubre es va celebrar aquesta trobada amb el títol “Cap a on anem. Desigual-
tat, pobresa i exclusió”. 

Dia de la Ciència al campus:

El dia 18 de novembre es va organitzar per quart any consecutiu el Dia de la Ciència al 
campus dintre de la programació d’activitats de la Setmana de la Ciència. Van visitar el 
campus 92 alumnes del batxillerat científic i humanístic procedents dels instituts Cristòfor 
Despuig i Roquetes. Les jornades van consistir en tres tallers dirigits als alumnes del batxi-
llerat de ciències i tecnologia i tres tallers dirigits als alumnes del batxillerat humanístic i 
social. El Dia de la Ciència va finalitzar amb una xerrada final a càrrec del professor Lau-
rano Jiménez, del Departament d’Enginyeria Química de la URV. Els tallers presentats i la 
xerrada final van ser:

 – Taller “Les teves mans poden salvar una vida”

 – Taller “Experimentació amb robots”

 – Taller “Redescobrint les microalgues i com ens afecten”

 – Taller “Homes i pedres: les eines de la prehistòria”

 – Taller “ADE: Treasure Hunt”

 – Taller “ETLAB”

 – Conferència “Ciència i cinema: incompatibles?”
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IX Jornades d’Infermeria Terres de l’Ebre:

Amb el títol “Innovació en infermeria: avançant cap al futur”, van celebrar-se al campus els 
dies 1 i 2 de desembre.

Jornada “La catedral de Tortosa i el seu entorn. Passat, present i futur: cap a una nova ciutat”:

Aquesta jornada, organitzada conjuntament entre el campus de les Terres de l’Ebre, l’Es-
cola Tècnica superior d’Arquitectura i el Departament d’Història i Història de l’Art de la 
URV, va tenir lloc el 18 de novembre a les instal·lacions del campus i va tenir un total de 
72 assistents.

Fira de mostres d’Amposta:

El campus va estar present a l’estand de la URV en la 56a edició d’aquesta fira, que va tenir 
lloc entre el 3 i el 6 de desembre de 2016. Aquesta ha estat la novena edició en la qual la 
URV, i també el campus, ha participat en aquesta fira. 

Marató TV3 per l’ictus i les lesions medul·lars:

El dia 18 de desembre, i per desè any consecutiu, el campus va participar en l’organització 
d’una activitat per recaptar fons per a la Marató de TV3. La participació del campus en 
aquesta marató va consistir en una caminada popular i l’organització d’una sèrie d’activi-
tats lúdiques al pavelló firal de Tortosa. Es van recaptar 768,97 euros.

IX Jornada d’Educació Infantil de les Terres de l’Ebre:

La jornada anomenada “L’espai que educa” va tenir lloc el dissabte 18 de febrer.

10è Premi Federico Mayor Zaragoza:

El campus ha col·laborat en l’organització del 10è Premi Federico Mayor Zaragoza “Ciu-
tadans i ciutadanes lliures, responsables i compromesos. Concurs de bones pràctiques i 
accions per a construir un món millor”. El lliurament dels premis es va celebrar a l’auditori 
Felip Pedrell de Tortosa el 25 de març.

VII Jornada d’Educació Primària:

La jornada anomenada “L’espai que educa” va tenir lloc el dissabte 29 d’abril.

VI Fòrum d’Emancipació Juvenil:

El campus Terres de l’Ebre va estar present des del 29 de març fins a l’1 d’abril en aquest 
fòrum organitzat per l’Ajuntament d’Amposta. Dirigit als estudiants de secundària de les 
Terres de l’Ebre, s’hi exposava tota l’oferta docent del territori.
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Tortosa English Festival:

Des del 31 de març fins al 3 d’abril es va organitzar a Tortosa la cinquena edició d’aquest 
festival. El campus Terres de l’Ebre hi va col·laborar. A la seva aula magna es va celebrar 
la inauguració del festival, així com diversos debats en anglès entre estudiants de diferents 
instituts de secundària i, també aquest any com a novetat, d’universitats.

Jornades de Portes Obertes:

Els dies 5 i 20 d’abril, i el 6 de maig, van tenir lloc les Jornades de Portes Obertes al campus. 

Fira Expoebre:

Igual que els darrers anys, la Universitat Rovira i Virgili i el campus van tenir presència en 
aquesta fira multisectorial del 28 d’abril a l’1de maig. 

IV Mercat de Projectes Socials:

El dia 4 de maig es va celebrar al campus aquest mercat organitzat pel Programa d’Apre-
nentatge i Servei de la URV. Hi van acudir 14 entitats de Tortosa i es van presentar 51 pro-
postes, amb l’objectiu que els estudiants i els professors en poguessin desenvolupar alguna 
dins del Programa d’Aprenentatge i Servei. 

V Fòrum d’Ocupació Universitària de les Terres de l’Ebre:

L’11 de maig es va fer el V Fòrum d’Ocupació al campus de les Terres de l’Ebre, amb la 
intenció de facilitar la inserció de persones formades a llocs de treball de les Terres de 
l’Ebre o de territoris propers. La iniciativa la va organitzar la Càtedra d’Economia Local i 
Regional, amb el suport econòmic de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques 
de l’Ebre, i hi van participar un total de 24 empreses i institucions. Es van recollir 1.114 
currículums i es van fer 1.171 entrevistes durant tot el dia, el que va permetre iniciar els 
tràmits de 40 contractes nous de treball. 

Dia Internacional de la Infermeria:

El dia 12 de maig es va celebrar al campus el Dia Internacional de la Infermeria. Es va pro-
gramar una taula rodona sobre les experiències dels estudiants del grau d’Infermeria que 
han fet mobilitat i una altra sobre com els professionals de la infermeria es comuniquen 
amb l’usuari. 

Acte de lliurament d’orles:

Aquest ha estat el quart curs en què s’ha organitzat un acte conjunt de lliurament d’orles de 
tots els ensenyaments del campus. L’acte s’ha celebrat el dia 16 de juny al parc de la Fira 
de Remolins, situat al davant del campus.
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Universitat d’Estiu URV-UETE 2017:

En aquesta edició s’han organitzat 8 jornades de 5 hores cadascuna a la població de Torto-
sa. En concret, les jornades han estat les següents:

 – “Un nou marc per als lloguers d’habitatge a Catalunya” – 9 de juny.

 – “La medicina del futur” – 26 de juny.

 – “Maletes de material psicomotriu: vine a crear-ne la teva” – 27 de juny.

 – “Com es pot millorar la presa de decisions amb taules dinàmiques d’Excel” – 28 de 
juny.

 – “El canvi com a oportunitat de millora personal” – 29 de juny.

 – “L’assetjament: saber-ne més i prevenir-lo” – 30 de juny.

 – “Or líquid: l’oli d’oliva. Nocions bàsiques per a no entesos” – 4 de juliol.

 – “Com es pot connectar amb el nou viatger? Estratègies digitals en el sector turístic” 
– 5 de juliol.

Premis de recerca:

Durant el mes de juliol es lliuren els premis, que convoquen de forma conjunta el Consell 
Social de la URV i l’Ajuntament de Tortosa, als treballs de recerca de batxillerat, i als de 
síntesi de cicles formatius de grau superior del curs acadèmic 2016-17. S’hi van presentar 
un total de nou treballs de quatre instituts de les Terres de l’Ebre. 

El campus de les Terres de l’Ebre, amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Tortosa i la 
Diputació de Tarragona, i d’altres entitats en determinades activitats, mitjançant l’Antena 
Cultural Tortosa, ha organitzat un seguit d’actes, a més d’haver-hi participat i col·laborat:



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Set anys del Concurs 
de Fotografia de la 
Càtedra DOW/URV 
de Desenvolupament 
Sostenible”

Exposició

Exposició amb les fotografies que 
han estat premiades al llarg de les set 
edicions del Concurs de Fotografia 

organitzat per la Càtedra Dow/URV de 
Desenvolupament Sostenible (2010-

16). 
El tema de la primera edició del 

concurs va ser genèric en relació amb 
les qüestions vinculades al desenvolu-
pament sostenible. Des de llavors, han 

tingut un tema específic: 
La química verda com a motor del 

desenvolupament sostenible 
Any internacional de l’energia soste-

nible 
Millorem el nostre entorn amb hàbits 

més sostenibles 
Producció i consum més sostenibles: 

els aliments 
Reaprofitem els residus 

L’aire, un bé per preservar.

Núria Gil, res-
ponsable Antena 
Cultural Tortosa 
Càtedra DOW/

URV

Del 12 
al 29-09-

2016

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1.100

Per a tot tipus 
de públic

Organització

“La nevada del cu-
cut”, de Blanca Bus-
quets (amb la presèn-
cia de l’autora)

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

22-09-
2016

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 20

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració

“10 anys d’Universi-
tat Pública a les Terres 
de l’Ebre”

Exposició

Exposició col·lectiva de 25 obres 
d’artistes ebrencs que, el primer any 

d’Universitat Rovira i Virgili, van cedir 
al campus Terres de l’Ebre una obra 

per commemorar el 1r any d’universi-
tat pública a l’Ebre. Aquestes obres es 
van exposar a la Cambra de Comerç 

de Tortosa al desembre de 2006.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa

Del 
4-10-

2016 al 
18-11-
2016

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1.100

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

A Cel Obert Visita 
cultural

Festival d’Intervencions Efímeres, amb 
la finalitat de promocionar projectes 

d’art efímer en espais emblemàtics de 
la ciutat. 

Per tercer any consecutiu, l’objectiu 
d’aquest festival és promoure la crea-
ció artística contemporània i difondre 
el patrimoni arquitectònic de la ciutat 

de Tortosa. 
La instal·lació “28 Minuts”, ubicada al 
patí de Sant Lluís dels Reials Col·legis, 

ha guanyat el Premi d’Or del Premi 
Nacional d’Arquitectura Efímera. 

Aquesta intervenció efímera ocupava 
el buit central del pati renaixentista 

amb fils entrellaçats que evocaven la 
figura d’un enorme rellotge d’arena.

Antena Cultural 
Tortosa 

Ajuntament de 
Tortosa

Del 7 al 
9-10-
2016

Museu de Torto-
sa i recorregut 

per tots els 
espais del nucli 
antic de Tortosa

Dis-
sabte: 

d’11.00 
a 13.30 
h i de 

17.00 a 
20.30 h 

Diu-
menge: 
d’11.00 
a 13.30 

h

2.000
Per a tot tipus 

de públic
Suport

Olivera commemo-
rativa de Roberto Es-
coda

Altres

Per commemorar el 10è aniversari del 
campus Terres de l’Ebre, que coin-
cideix amb el 25è aniversari de la 

creació de la URV, l’Antena Cultural 
Tortosa de la URV va encarregar a l’ar-
tista tortosí Leonardo Escoda una obra, 
que correspon a la manera de  mirar 
reposada i respectuosa de la quotidi-
anitat d’aquest artista. El resultat ha 
estat L’olivera és escultura vivent, un 

quadre que s’ha presentat durant la in-
auguració del curs acadèmic 2016-17. 
En aquest acte es van convidar els 25 
artistes del territori que van cedir les 
obres que estan exposades al vestíbul 

del campus Terres de l’Ebre.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa

10-10-
2016

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
18.00 h No acte

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

Enoliteratura Presenta-
ció

Acte literari amb tast de vins del Celler 
Frisach. 

Es presentarà la col·lecció “Retrats 
de Vi”. Són 3 volums, editats per 
Publicacions URV i escrits per la 

periodista i sommelier Ruth Troyano, 
sobre 3 enòlegs formats a la Facultat 
d’Enologia de la URV: Toni Sánchez-

Ortiz, Francesc Ferré i Anna Espelt, els 
quals descriuen les seves experiències 
vitals i professionals. Tenen una única 
manera d’entendre el vi: amb passió 
i amb el convenciment que el vincle 
amb la terra és tan determinant com 
l’art i la ciència que es fonen a l’hora 

de fer el vi.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa

27-10-
2016

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre
 40

Per a tot tipus 
de públic

Organització

El retorn de l’honga-
rès, d’Anna Moner 
(amb la presència de 
l’autora)

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

04-11-
2016

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 26

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Joan Beltran Les 
paraules són les 
aïnes del poble. 
Una mirada artística 
a la passió d’un home 
per la seua llengua”

Exposició

Setena edició del projecte de crea-
ció col·lectiva URVIART.  

Consta d’un gran mural expositiu de 
l’arquitecta Cristina Bestratén, fet amb 
Post-it amb el bust de Joan Salvador 
Beltran i Cavaller. També hi ha una 
sèrie de plafons amb fotografies i 

textos del periodista Jordi Duran, que 
expliquen la trajectòria d’aquest lingü-
ísta tortosí que va aprendre a escriure 

en català d’adult, i que és autor de 
diversos llibres. 

L’exposició tracta de veure diversos 
punts de vista d’aquesta persona: el 

biogràfic i humà; el professional com 
a docent de català; el de lingüista i 

la seva important tasca en el reconei-
xement de l’estàndard català que es 
parla a les Terres de l’Ebre; la col-

laboració amb el també lingüista Joan 
Panisello la seva passió pel lèxic, i els 
reconeixements públics que ha rebut 
amb motiu de la seva aportació a la 

riquesa lingüística del català. 
Aquesta activitat es dinamitzarà amb 

visites guiades als estudiants per apro-
par-los a la figura de Joan Beltran. 

Aquesta exposició va lligada al posteri-
or homenatge que se li farà al campus 

Terres de l’Ebre.

Projecte de: 
Cristina Bestra-
tén, arquitecta 
Jordi Duran, 
periodista 

 
Coordina: 

Núria Gil, res-
ponsable Antena 
Cultural Tortosa

Del 21-
11-2016 
al 23-12-

2016

Vestibul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1100

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Els primers deu anys. 
Aniversari campus 
Terres de l’Ebre i vint-
i-cinc anys d’Univer-
sitat Rovira i Virgili”

Concert

L’Orquestra i Banda de la URV ofe-
reixen un concert de dues parts per 

commemorar un doble aniversari: els 
10 anys del campus Terres de l’Ebre i 

els 25 anys de la URV. 
La primera part ofereix les peces 

Saoret de Xufa, de Pascual-Vilaplana, i 
la Suite per a banda núm. 1, de Holst. 
La segona, els moviments I, II i IV de 
la Simfonia núm. 9 del Nou Món de 

Dvorák. 
Dirigida per Marcel Ortega i Martí 
des del curs 2014-15, l’Orquestra 
de la URV aposta, actualment, per 
la innovació a través de la música 

actual, i participa en importants actes 
acadèmics cultivant la relació amb el 

territori. 
Entre la banda i l’orquestra hi ha 80 

músics.

Concert Orques-
tra i Banda de la 

URV

20-11-
2016

Auditori Felip 
Pedrell - Tortosa

 200
Per a tot tipus 

de públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Homenatge al lingü-
ísta tortosí Joan Bel-
tran”

Altres

Les tres  universitats en representació 
al territori: el campus Terres de l’Ebre 

de la URV, el centre associat de la 
UNED i la seu territorial de la UOC, 

s’uneixen per retre un homenatge con-
junt a Joan Beltran per la seva aporta-
ció a la riquesa dialectal de la llengua 
catalana, i a la consciència d’unitat 

lingüística que aquest lingüista tortosí 
ha desenvolupat durant anys. 

Un reconeixement públic i consensuat 
al qual s’ha sumat l’Ajuntament de 
Tortosa, Òmnium Cultural Terres de 

l’Ebre i el Consorci de Normalització 
Lingüística. 

Durant el manifest de reconeixement a 
Joan Beltran, signat pels representants 
universitaris i institucionals, es destaca 
l’important paper de Beltran en l’es-

tudi, la divulgació i l’ensenyament de 
la llengua catalana en general, i de la 
varietat nord-occidental tortosina en 

particular. 
Després d’haver rebut diversos guar-
dons com la Creu de Sant Jordi 2016 

i Lo Grifonet 2011, entre d’altres, 
aquest 2016 també ha estat nomenat 
membre de la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans. 

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa

24-11-
2016

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
 80

Per a tot tipus 
de públic

Organització

Somni d’una nit d’es-
tiu, de William Sha-
kespeare

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

29-11-
2016

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 23

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Concert de Nadal” Concert

El campus Terres de l’Ebre organitza 
des de fa anys el “Concert de Nadal”. 
Aquest any hi actuarà la soprano inter-

nacional Indira Ferrer-Morató. 
En el concert, a càrrec de l’Orquestra 

de Cambra de Tortosa, dirigida pel 
mestre Jordi Bonilla, tocarà el violinis-

ta Ivan Launes. 
En el repertori es van incloure obres 

de diferents àries d’òpera i oratori amb 
l’objectiu d’arribar a tot el públic.

Orquestra de 
Cambra de Tor-

tosa (OCTO)  
Indira Ferrer-

Morató, soprano 
internacional

16-12-
2016

Església de Re-
molins -Tortosa

 320
Per a tot tipus 

de públic
Organització

La rebel·lio dels ani-
mals, de George 
Orwell

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

20-12-
2016

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 20

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració

“Exposició espais de 
memòria”

Exposició

El programa Exposicions Itinerants, del 
Servei de Cultura de la Diputació de 

Tarragona, té com a objectiu principal 
fomentar el dinamisme cultural a les 
nostres comarques, mitjançant una 
proposta que descentralitza i acosta 

l’oferta expositiva a tots els indrets del 
territori.

Núria Gil, res-
ponsable Antena 
Cultural Tortosa 
Diputació de 

Tarragona

Del 09-
01-17 al 
28-02-
2017

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1.100

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

II Cicle de Confe-
rències sobre So-
ciolingüística a les 
Terres de l’Ebre. 
“Llengua, so-
cietat i poder” 
“L’escola i la revita-
lització del català: la 
llengua a l’aula i al 
pati”

Inaugura-
ció

La directora general de Política Lingü-
ística de la Generalitat de Catalunya, 

i presidenta del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, Sra. Ester 
Franquesa, obre el II Cicle de Confe-
rències que se centrarà en l’ús de la 
llengua catalana a l’escola i entre els 
joves, ja que són els usos lingüístics 
dels joves d’avui els que marcaran el 

futur de la llengua. 
La presentació del cicle va tenir lloc el 
17 de gener de 2017 al campus Terres 
de l’Ebre de la URV en una roda de 

premsa. 
En total s’han programat cinc confe-

rències que abordaran la immersió lin-
güísta a les escoles del país, destacant 
que l’escola per si no és suficient per 

normalitzar una llengua però sí que és 
una condició necessària. 

Es tracta de reflexionar a partir de 
diversos elements de judici sobre en 
quin punt està la llengua catalana i 

cap a on s’ha d’anar. 
També parteixen de la premissa que 

no escollim lliurement la llengua amb 
què ens expressem i comuniquem amb 

els altres, sinó que la nostra elecció 
està supeditada a l’entorn. 

Activitat reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, amb certificació de 10 
hores, a través de l’ICE de la URV.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa

26-01-
2017

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
18.00 h 50

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Presentació de l’in-
forme sobre la situa-
ció de la llengua ca-
talana 2015, elaborat 
per la Xarxa Cruscat i 
l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC)”

Confe-
rència

Conferència inaugural que obre el II 
Cicle de Conferències sobre Sociolin-
güística a les Terres de l’Ebre, amb un 
contingut genèric de la situació de la 

llengua catalana el 2015, d’acord amb 
l’informe elaborat per la Xarxa Cruscat 

i l’IEC.

Dr. Miquel-
Àngel Pradilla 

i Cardona, 
professor titular 

de Fonètica i 
Fonologia, i de 

Sociolingüística, 
al Departament 

de Filologia 
Catalana de la 
URV, i membre 

de la Secció 
Filològica de 

l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

26-01-
2017

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
18.00 h 50

Per a tot tipus 
de públic

Organització

L’avís de l’àngel, de 
Joan Callau, en pre-
sència de l’autor

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

26-01-
2017

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 18

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració

“El sentit de la im-
mersió lingüística i de 
la jerarquització lin-
güística en el sistema 
educatiu català”

Confe-
rència

Conferència del II Cicle de Conferèn-
cies sobre Sociolingüística a les Terres 
de l’Ebre: “Llengua, societat i poder” 
“L’escola i la revitalització del català: 

la llengua a l’aula i al pati”.

Dr. Pere Mayans 
i Balcells, cap 

del Servei d’Im-
mersió i Acolli-
ment Lingüístics 
del Departament 
d’Ensenyament 

de la Generalitat 
de Catalunya.

23-02-
2017

Campus Terres 
de l’Ebre

18.00 h 24
Per a tot tipus 

de públic
Organització

La filla del capità 
Groc, de Víctor Ame-
la, en presència de 
l’autor

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

24-02-
2017

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 19

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Ciutats reconstruï-
des. Acció conjunta 
de Regiones Devasta-
das i COAC Ebre”

Exposició

Exposició cedida per la Demarcació 
de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya (COAC). 
Ciutats reconstruïdes és la mostra cul-
tural que s’emmarca en la celebració 
dels 75 anys de presència del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a 
les Terres de l’Ebre i, alhora, dels seus 

20 anys com a demarcació. 
Aquesta exposició mostra diversos 

projectes de reparació, reconstrucció i 
d’obra nova als pavellons de l’Obser-
vatori de l’Ebre i a l’àmbit del bisbat 

tortosí, executats des de l’oficina 
comarcal de Regiones Devastadas. 

L’exposició també vol retre un home-
natge als arquitectes pioners que van 

engegar la sotsdelegació de Tortosa del 
Col·legi d’Arquitectes. Entre ells, hi 

destaca Francesc Ubach Trullàs (1909-
1983), vingut de Barcelona l’any 1940, 
que, a més a més de ser el primer se-
cretari-tresorer de l’esmentada entitat, 
va participar en la reconstrucció de la 
ciutat de Tortosa i en la d’altres pobla-
cions ebrenques adoptades pel general 

Franco en la immediata postguerra.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa

De l’1 al 
30-03-
2017

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1.200

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Dones i ciència: re-
pensant la ciència 
des de la igualtat de 
gènere”

Confe-
rència

La Dra. Imma Pastor, justament el Dia 
de la Dona, posa de manifest que la 
desigualtat de gènere també està pre-
sent a les universitats. La Dra. Pastor 
explica que només una de cada 5,5 

dones titulades de la URV arriben a ser 
catedràtiques, mentre que la proporció 
en els homes és del 2,2. En el cas dels 
grups de recerca universitaris, només 

un 28% estan liderats per dones i, 
tan sols en un 30% dels projectes de 
recerca, les responsables són inves-

tigadores. “Hi ha una situació de 
desigualtat, però estem treballant per 
corregir-la”, ha manifestat en aquesta 

conferència.

A càrrec de 
la Dra. Imma 

Pastor, directora 
de l’Observatori 
de la Igualtat de 

la URV. 
Presenten l’acte 
la Sra. Carme 

Valls, directora 
dels Serveis 

Territorials a les 
Terres de l’Ebre, 
de l’Institut Cata-
là de les Dones 
de la Generalitat 
de Catalunya; la 
Dra. Núria Gil, 
responsable de 

l’Antena Cultural 
Tortosa de la 

URV.

08-03-
2017

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
18.00 h 75

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“IV de la IV Nit 
de la Llengua 
al Món Digital” 
VIQUIMARATÓ

Altres

La Viquimarató és una activitat on 
l’objectiu principal és ampliar els 

articles sobre la llengua catalana amb 
referències fiables que circulen per 

internet. 
En total es van actualitzar, traduir o 

crear 21 articles.

Activitat organitza-
da per la Direcció 
General de Política 

Lingüística del 
Departament 

de Cultura de la 
Generalitat de 

Catalunya, amb 
le col·laboracions 
següents: Amical 

Wikimedia; Institut 
Ramon Muntaner;  
Biblioteca Marcel-
lí Domingo de Tor-
tosa; Ajuntament 

de Tortosa; Antena 
Cultural Tortosa de 

la URV; Univer-
sitat Oberta de 

Catalunya (UOC) 
a Tortosa; Escola 
Oficial d’Idiomes 

de Tortosa, i Centre 
de Normalització 
Lingüística de les 
Terres de l’Ebre. 

10-03-
2017

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo

De 
18.00 a 
23.00 h

45 Especialistes Col·laboració

“La formació en soci-
olingüística: element 
clau per entendre 
actituds i comporta-
ments”

Confe-
rència

Conferència del II Cicle de Conferèn-
cies sobre Sociolingüística a les Terres 
de l’Ebre: “Llengua, societat i poder” 
“L’escola i la revitalització del català: 

la llengua a l’aula i al pati”.

Dr. Bernat Joan 
i Marí, professor 
de la Universi-
tat de les Illes 

Balears, exsecre-
tari general de 

Política Lingüís-
tica i exdiputat 
del Parlament 

Europeu.

24-03-
2017

Campus Terres 
de l’Ebre

18.00 h 23
Per a tot tipus 

de públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

Cor d’elefant, de Te-
resa Broseta, en pre-
sència de l’autora

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura.

28-03-
2017

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 15

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració

“Premi Catalunya 
d’Ecodisseny 2015”

Exposició

L’any 2015 va tenir lloc la primera edi-
ció del Premi Catalunya d’Ecodisseny, 
convocat pel Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’Agència de Residus 

de Catalunya. 
L’objectiu principal va ser premiar les 
propostes que, mitjançant el disseny, 

redueixen els impactes ambientals que 
els productes originen al llarg de tot el 
seu cicle de vida, afavorint un millor 
comportament ambiental des del mo-
ment en què se n’extreuen les matèries 

primeres, passant per la producció i 
l’ús, fins a la seva gestió com a residus. 

És un dels instruments de la Gene-
ralitat de Catalunya per impulsar la 
producció i el consum de productes 

més sostenibles a Catalunya. 
Així, aquest Premi reconeix produc-
tes, productes en desenvolupament i 

estratègies de foment de productes que 
s’han dissenyat per millorar el compor-
tament ambiental dels productes i els 
serveis al llarg del seu cicle de vida.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa.

Del 03-
04-17 al 
08-05-
2017

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1500

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Com llegir 
una novel·la” 
 
Tots els colors del 
vent

Taller i 
presen-

tació del 
llibre

Activitats desenvolupades dintre del 
marc de la XI Fira Literària del Llibre 

Ebrenc Joan Cid i Mulet de Jesús. 
El taller tracta de donar pautes per en-
tendre millor una obra quan es llegeix, 
fent especial atenció a la importància 
de l’autor, la diferència entre trama i 

tema, els protagonistes, l’estructura, el 
narrador, l’espai, el temps i l’estil. El 

taller, que fomenta la participació del 
públic, es basa en textos de la novel·la 
Tots els colors del vent. Aquesta novel-

la es pregunta què s’emporta i què 
deixa el vent en les nostres vides. Una 
novel·la amb la qual l’autora ha volgut 

fer un homenatge al seu poble i a la 
història dels més humils.

A càrrec de la 
Dra. Marta Tena, 

professora del 
Departament de 
Filologia Hispà-
nica al campus 
Terres de l’Ebre 

de la URV. 
Presenta l’acte la 
Dra. Núria Gil, 
responsable de 

l’Antena Cultural 
Tortosa de la 

URV.

07-04-
2017

Sala Jordi Brull - 
EMD Jesús

18.00 h 45
Per a tot tipus 

de públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Carme Sansa diu i 
canta Maria Aurèlia 
Capmany”

Recital 
poètic

Activitat programada pels voltants de 
Sant Jordi pel Campus Extens de la 

URV, en col·laboració amb la Càtedra 
Josep Anton Baixeras de Patrimoni 

Literari Català, per commemorar els 25 
anys de la URV. Iniciativa artística de 

temàtica literària duta a terme pels vol-
tants de Sant Jordi en el conjunt dels 
13 municipis que integren el projecte 

del Campus Extens. 
Espectacle literari en homenatge a 

Maria Aurèlia Capmany, a càrrec de 
Carme Sansa (guardonada amb la Creu 

de Sant Jordi 2004 i amb el Premi 
Nacional de Teatre 2012), amb acom-

panyament instrumental de Jaume 
Mallofré a l’acordió.  

L’espectacle s’ha preparat en homenat-
ge a Maria Aurèlia Capmany, a les por-

tes del centenari del seu naixement. 
A més de novel·les i teatre, Maria Au-
rèlia Capmany va escriure textos que 
tractaven, de manera molt directa, els 
temes candents de la societat, que ho 
continuen sent avui. Narracions breus 

i cançons que fan riure i pensar al 
mateix temps, concebudes per divertir 
i provocar, per establir, a través de la 
recitació i el cant, un diàleg crític i 

d’emocions.

Coordina: 
Núria Gil, res-

ponsable Antena 
Cultural Tortosa.

20-04-
2017

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
18.00 h 120

Per a tot tipus 
de públic

Organització

Donde nadie te encu-
entre, d’Alicia Gimé-
nez Bartlett, en pre-
sència de l’autora

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura

26-04-
2017

Museu de 
Tortosa

19.30 h 48
Per a tot tipus 

de públic
Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Les llengües dins 
l’aula: una perspecti-
va longitudinal”

Confe-
rència

Conferència del II Cicle de Conferèn-
cies sobre Sociolingüística a les Terres 
de l’Ebre: “Llengua, societat i poder” 
“L’escola i la revitalització del català: 

la llengua a l’aula i al pati”.

Dra. Vanessa 
Bretxa i Rie-
ra, professora 
del Centre de 
Recerca en 

Sociolingüística i 
Comunicació de 
la Universitat de 

Barcelona.

27-04-
2017

Campus Terres 
de l’Ebre

18.00 h 26
Per a tot tipus 

de públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“A.punts. L’Ebre un 
riu literari”

Exposició

#Acció 8 d’URVIART, espai de creació 
col·lectiva. 

Aquesta intervenció d’URVIART és una 
gran el·lipse de paper penjada amb fil 

des del sostre del vestíbul del campus, i 
oberta perquè s’hi pugui entrar dins. A 
l’interior d’aquesta el·lipse hi ha lletres, 
“signes geomètrics que adopten signifi-
cats segons com es col·loquen, però en 
aquest cas només hi ha les lletres U, R 
i V, d’URV, i la X”. És busca la partici-
pació de la comunitat universitària i 
d’aquelles persones que, mentre duri 

la intervenció, passin pel campus. Se’ls 
convida a entrar dins l’estructura de 

paper per enganxar gomets de diferents 
mides en funció de la lletra. Seguint 
les instruccions, els gomets crearan 

la cara de sis escriptors ebrencs: Jesús 
Moncada, Artur Bladé i Desumvila, 

Gerard Vergés, Sebastià Juan Arbó, Joan 
Cid i Mulet i Joan Perucho. Al costat 
de cadascun, hi ha escrita una cita 

seva, però no el seu nom. La idea és 
generar curiositat, que la gent vulgui 
saber quin escriptor apareixerà quan 

s’hagin enganxat tots els gomets. A fora 
de l’el·lipse, apareixen els noms dels sis 

autors. Un petit orifici al seu damunt  
permetrà, mirant-hi a través, connec-
tar amb el seu retrat. S’han preparat 

12.000 gomets de color negre. 
Aquesta intervenció està vinculada amb 
la presentació del llibre L’Ebre, un riu 

literari.

Projecte de: 
Cristina Bestra-
ten, arquitecta. 

 
Coordina: 

Núria Gil, res-
ponsable Antena 
Cultural Tortosa 

de la URV.

Del 22-
05-17 al 
30-06-

17

Vestíbul del 
campus Terres 

de l’Ebre

De 8.00 
a 21.00 

h
1500

Per a tot tipus 
de públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

“Usos i percepcions 
lingüístics de la jo-
ventut”

Confe-
rència

Conferència del II Cicle de Conferèn-
cies sobre Sociolingüística a les Terres 
de l’Ebre: “Llengua, societat i poder” 
“L’escola i la revitalització del català: 

la llengua a l’aula i al pati”.

Dr. Isaac 
González i Ba-
lletbó, professor 
d’Estudis d’Arts 
i Humanitats de 

la Universitat 
Oberta de Ca-
talunya (UOC), 
i membre del 

grup de recerca 
GRECS (Grup 

d’Estudis en Cul-
tura i Societat), 

de la UOC.

25-05-
2017

Campus Terres 
de l’Ebre

18.00 h 28
Per a tot tipus 

de públic
Organització

La conxorxa dels 
ximples, de John Ken-
nedy Toole

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura.

31-05-
2017

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 20

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat
Persona/es que 
fa/fan l’activitat 

i càrrec
Data/es Lloc Hora

Públic 
assis-
tent 

(aprox.)

Públic objectiu
Tipus partici-
pació Antena 

L’Ebre, un riu literari

Genera-
ció d’una 
publica-

ció

Edició i presentació del quart llibre 
que forma part de la col·lecció “Cam-

pus Terres de l’Ebre”. 
Tracta d’una selecció antològica de 

fragments literaris, majoritàriament en 
prosa, però també algun en poesia, 

que ha creat Josep Sebastià Cid. 
Aquest ha estat la  persona encarrega-
da de seleccionar els textos de dinou 
autors ebrencs que apareixen en el 

llibre, i que fan referència al riu Ebre, 
ja que el fil conductor del llibre és el 

riu, 
com a tema central. 

El projecte d’aquest llibre arrenca 
de fa uns quants anys, quan des de 

l’Antena Cultural Tortosa de la URV es 
va organitzar una jornada titulada “Els 
escriptors llegeixen el riu”. En aquesta 
jornada, bona part dels escriptors que 

formen part del llibre van llegir els 
seus poemes, versos o proses.  

A l’acte va actuar la cantautora 
Montse Castellà, amb cançons inspira-

des en l’obra de Gerard Vergés. 
Els sis escriptors escollits per a la 
intervenció de creació col·lectiva 
d’URVIART, els quals ja no hi són 

entre nosaltres, formen part d’aquesta 
antologia.

Direcció i coor-
dinació: 

Núria Gil, res-
ponsable Antena 
Cultural Tortosa 

de la URV. 
 

Edició: 
Publicacions 

URV.

01-06-
2017

Aula Magna del 
campus Terres 

de l’Ebre
18.00 h 90

Per a tot tipus 
de públic

Organització

Cap llàgrima sobre 
la tomba, de Sílvia 
Mayans, en presència 
de l’autora

Club de 
Lectura Nova sessió del Club de Lectura

Silvia Panisello 
i Jesús M. Tibau, 
coordinadors del 
Club de Lectura.

20-06-
2017

Biblioteca 
Marcel·lí Do-

mingo
19.30 h 25

Per a tot tipus 
de públic

Col·laboració
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Relacions externes

El campus de les Terres de l’Ebre està representat en les fundacions i consells següents:

 – Fundació Privada Cinca Piqué

 – Fundació Pepita Durán

 – Fundació Doctor Ferran

 – Consell Promotor de la Reserva de la Biosfera

 – Grup d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià du-
rant el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

Infermeria

Activitats relacionades amb l’ensenyament

 – Acte de celebració del Dia Internacional de la Infermeria Campus Terres de l’Ebre. 
Maig de 2017.

 – Participació en el V Fòrum d’Ocupació del Campus Terres de l’Ebre. Maig de 2017.

 – Jornades de Portes Obertes. Abril de 2017.

 – Visita estudiants 3r. curs Grau d’Infermeria. Unitat Militar Emergències (UME). Béte-
ra (València). Pràctiques de rescat en espais confinats. 6 abril de 2017.

 – Activitat de captació d’estudiants: visita d’estudiants de Ciències de la Salut dels 
instituts Joaquim Bau de Tortosa -16 de febrer- i IES de l’Ebre -7 de març.

 – Participació en l’organització de la Jornada del Col·legi d’Infermeria al Campus: 
“Atenció als Codis”. 10 de novembre de 2016.

 – Participació en l’organització de l’activitat de col·laboració del campus amb la Ma-
rató de TV3. Desembre de 2016.

 – Participació en l’organització de les X Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre. 
1- 2 de desembre de 2016.

 – Participació en les sessions informatives prèvies a la matrícula i en les jornades 
d’acollida. Juliol i setembre de 2016-17.
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Ponents invitades en reunions científiques

 – Núria Albacar: Ponent convidada al VII Congresso Internacional da ASPESM, no-
vembre de 2016, a Viana do Castelo. Portugal, organitzat per A siciedade Portu-
guesa de enfermagem de Saude Mental, on va presentar la seva ponència “La salud 
mental positiva y el autocuidado de las persones”.

Ponències

 – Marisa Mateu: “Vivir con la demencia: narrativa de la persona enferma”. VII Con-
greso de Investigación Cualitativa en Salud. Barcelona 5-7 de setembre de 2016.

 – Marisa Mateu: Participació en la International Staff Week, presentant l’European 
Nursing Module Network.Tarragona, 9 de maig de 2017.

Presentació de pòster: 

 – Sara Romaguera: “La formación de Gestión Clínica en el grado de Enfermeria: una 
experiència de prácticas”. XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial. Còrdova, octubre de 2016. 

 – Comunicació oral “Biaix de gènere en el consum de medicaments a Catalunya. 
Característiques del consum segons classe social i nivell d’estudis”, Inma Pastor 
Gosálbez, María Lluïsa Pansiello Chavarria, presentada al II Col·loqui MARC: “Me-
decines and Culture”, Tarragona, febrer de 2017.

 – Comunicació oral: “Violencia de genero: ¿qué piensan los y las estudiantes de en-
fermería?” M.L.Panisello, M.L. Mateu Gil. Presentada a la XXXIV Reunión Anual 
de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) i al XI Congresso da Associaçäo 
portuguesa de Epidemiologia (APE). Sevilla, setembre de 2016

 – Comunicació pòster: “Les plantes medicinals en les cures de la salut” . Salvadora 
Blanch Callau, María Lluïsa Panisello Chavarria, Inma Pastor Gosálbez. Presentada 
al Primer Workshop URV PhD Programme in Nursing. Tarragona, abril de 2017.

Tribunals

 – Núria Albacar, com a secretària titular del tribunal de tesis: “Estrés de los estudi-
antes de enfermería en las prácticas clínicas: diseño y efectividad de un programa 
de intervención”. Autora: Sra. Encarnación Bonfill. Llegida el dia: 30-09-2016 a la 
URV.
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Lectura de tesi

 – Encarna Bonfill: Lectura de la tesi doctoral que porta per títol “Estrés de los estudi-
antes de infermeria en las prácticas clínicas: diseño y efectividad de un programa 
de intervención”.

Projectes

 – Encarna Bonfill: Projecte d’investigació multicèntric sobre “Cansancio emocional 
de los estudiantes de infermeria”, en col·laboració amb les universitats de Girona, 
Lleida i Temuco (Xile).

 – Número de projecte/contracte: PI16/01576. Títol del projecte/contracte: “Efectivi-
dad de un programa para fomentar la salud mental positiva mediante la web i app 
«cuidadores crónicos». Ensayo clínico aleatorizado”. Empresa/Administración fi-
nanciadora: Institut de Salut Carlos III. Des de 2016 fins a 2018. Investigadores 
principals: Núria Albacar i Carme Ferré.

Participació en grups de recerca

 – Número del projecte/contracte: 2016PFR-URV-B2-34- Títol del projecte/contracte 
de recerca: “Infermeria avançada”. Investigadora principal: Carme Ferré. Equip 
d’investigadors: Núria Albacar et al. Data d’inici i acabament: 2017.

Assistència a congressos, jornades i cursos

 – Assistència de Mª Luisa Panisello Chavarría a la Jornada de Commemoració del Xè 
Aniversari de la Comissió Dona i Ciència. Barcelona, octubre de 2016.

 – Assitència de Mª Luisa Panisello Chavarría a la XXXIV Reunión Anual de la So-
ciedad Española de Epidemiología (SEE) i al XI Congresso da Associaçäo portuguesa 
de Epidemiologia (APE). Sevilla, setembre de 2016.

 – Assitència de Mª Luisa Panisello Chavarría al II Col·loqui MARC “Medecines and 
Culture”. Tarragona, febrer de 2017.

 – Assistència de Mª Luisa Panisello Chavarría al Primer Workshop URV PhD Pro-
gramme in Nursing. Tarragona, abril de 2017.
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 – Assistència de Mª Luisa Panisello Chavarría al curs de formació Gènere i Ciència” 
PROFID215. Tarragona, febrer de 2017.

 – Assistència de Mª Luisa Panisello Chavarría al curs sobre Violències Sexuals en Es-
pais Públics. Institut Català de les Dones. Tortosa, juny de 2017.

 – Marisa Mateu: Assistència al 25th European Nursing Module Network Annual Man-
agement Meeting. Del 26 al 29 d’abril a Antwerp (Bèlgica).

 – Marisa Mateu: Assistència al IX Seminari Internacional d’Investigació en Infermeria. 
Tarragona, 15 de desembre de 2016.

 – Marisa Mateu: Assistència al curs 4t Mercat de Projectes Socials de la URV. Tortosa, 
4 de maig de 2017.

 – Flor Sáez: Jornada d’Atenció als CODIS “Detectem ràpid, avancem junts”, 7,50 
hores. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona. Tortosa, 10 de novem-
bre de 2016.

 – Flor Sáez: IX Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre: “Innovació en infermeria: 
avançant cap el futur”, 10 hores- Organitzades pels Serveis Territorials de Salut a les 
Terres de l’Ebre, l’Institut Català de la Salut a les Terres de l Ebre, el Grup Sagessa, 
la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre i la Facultat d’Infermeria de la URV Campus 
Terres de l’Ebre. Tortosa, 1- 2 de desembre de 2016. 

 – Flor Sáez: 2a Jornada d’Innovació i Recerca: “Obrint els ulls a la investigació”, 5,30 
hores. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona. Tarragona, 13 de de-
sembre de 2016.

 – Flor Sáez: IX Seminari Internacional d’Investigació en Infermeria. Facultat d’In-
fermeria, Departament d’Infermeria i el Grup de Recerca d’Infermeria Avançada. 
URV Tarragona, 15 de desembre de 2016.

 – Flor Sáez: Jornada 20 anys d’Àgora d’Infermeria: “Fem créixer el pensament in-
fermer”. Àgora d’Infermeria. Barcelona, 1 de febrer de 2017.

 – Flor Sáez: Jornada “Com millorar la formació dels infermers i les infermeres?” Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Universitat Autònoma de 
Barcelona, 15 de febrer de 2017.

 – Flor Sáez: Primer Workshop URV PhD Programme in Nursing. Organitza el Progra-
ma de Doctorat Infermeria i Salut de la URV. Tarragona, 26 d’abril de 2017.

Membre de comitès

 – Flor Sáez: Membre del Comitè Científic de les IX Jornades d’Infermeria de les Terres 
de l’Ebre: “Innovació en infermeria: avançant cap el futur”, 10 hores organitzades 
pels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, l’Institut Català de la Salut 
a les Terres de l Ebre, el Grup Sagessa, la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre i la 
Facultat d’Infermeria de la URV Campus Terres de l’Ebre. Tortosa, 1-2 de desembre 
de 2016. 
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 – Flor Sáez: Participació en l’organització de l’activitat per a la Marató de TV3 de 
2016, organitzada al campus Terres de l’Ebre URV.

 – Flor Sáez: Participació en l’organització del Dia de la Ciència. Campus Terres de 
l’Ebre. Tortosa, 18 de novembre de 2016.

 – Flor Sáez: Participació en del Dia Internacional de la Infermeria. Campus Terres de 
l’Ebre. Tortosa, 12 de maig 2017.

 – Flor Sáez: Participació en les Jornades de Portes Obertes Campus Terres de l’Ebre. 
20 d’abril i 6 de maig de 2017.

Mobilitat

 – Mobilitat d’estudiants a través de l’European Nursing Module Network: 

•	 Estudiants de la Facultat d’Infermeria que han participat en el programa: 10. Els 
països de destinació han estat Suïssa, Romania, Sèrvia i Bèlgica.

•	 Estudiants que han vingut al campus: 6. Els països de procedència han estat 
Bulgària, Suècia, Bèlgica i Holanda.

Mobilitat d’estudiants a través del programa Erasmus: 

 – Estudiants de la Facultat d’Infermeria que han participat en el programa: 14. Els 
països de destinació han estat: Portugal, França, Suècia i Italia.

 – Estudiants que han vingut per a cursar una part del seu pla d’estudis a la nostra Fac-
ultat: 15. Els països de procedència han estat Finlàndia, Portugal i Noruega

 – Mobilitat MOU: 1 alumna ha marxat a Xile amb aquest programa.

Mobilitat professorat:

 – Tres professores han visitat la Universitat de Modena e Reggio Emilia, 22-26 de 
maig.

 – Visita de les professores de Noruega Wanja Jorgensen i Unni Dahl, el 12-13 de juny: 
Marisa Mateu, Encarna Bonfill i Flor Sáez.
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Mobilitat d’estudiants a través de SICUE: 

 – 19 estudiants han participat en aquest programa de mobilitat a les universitats 
següents: Sevilla, Còrdova, Granada, València, Alacant, Santiago de Compostel·la, 
Múrcia, Saragossa, Lleida i Illes Balears.

Premis

 – Primer premi del XX Premi de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de 
l’Ebre, presentat a les XXXIII Jornades Mèdiques, sota el títol “Experiència de la 
malaltia en la síndrome de fibromiàlgia: anàlisi d’un grup focal «Focus Group» amb 
la teoria fonamentada «Grounded Theory». Pilar Montesó, María Luisa Pansiello, 
Sara Romaguera, María Luisa Mateu, María Teresa Cubí i Lídia Sarrió. Tortosa, 2017.

 – Premio Antonio Galindo de Investigación en Enfermería Comunitaria. Burgos, 2016. 
Mar Lleixà, Carme Ferré, Núria Albacar et al.

Publicacions

 – “Violencia de genero: ¿qué piensan los y las estudiantes de enfermería?” Autores: 
M.L. Panisello, M.L. Mateu Gil. Tipus de publicació: article. Lloc: Gaceta Sanitaria. 
Detalls de la publicació: vol.30-especial Congreso-setembre, 2016.

 – “Políticas sanitarias con perspectiva de genero. Avances y retrocesos en Cataluña”. 
Autores: María Luisa Panisello Chavarría, Inma Pastor Gosálbez. Tipus de publi-
cació: article. Lloc: Methaodos, Revista de Ciencias Sociales. Detalls de la publi-
cació: 2016, 4(2): 225-239.

 – “Compartir experiències, combatir el dolor”. Autors: Pilar Montesó-Curto, Lluís 
Rosselló Aubach (coords.). Tipus de publicació: capítol llibre. Lloc: Publicacions 
URV. Detalls de la publicació: 2017. 

 – M. Luisa Panisello: Estem pendents d’una publicació de la UJI (Universitat Jaume I, 
Castelló).

 – Marisa Mateu: coautora del capítol “L’European Nursing Module, una eina per de-
senvolupar la sensibilitat intercultural dels estudiants del grau d’Infermeria”. Del 
llibre La internacionalització, cosa de tots i Comprehensive Internationalization at 
the URV [català i anglès].

 – Marisa Panisello: coautora dels capítols: “Efectividad de tres tipos de intervenciones 
en pacientes con fibromialgia en una zona sur de Cataluña. Estudio preliminar” i 
“Relación de ayuda o counselling en la interacción social y vida cotidiana”. Del 
llibre Compartir experiències, combatir el dolor.

 – Apoyo tecnológico a los cuidadores no profesionales de personas con enfermedades 
crónicas. Autors: J.Lorca Cabrera, R. Martí Arques, N. Albacar Riobóo, M. García 
Martínez, G. Mora López, M. Lleixà Fortuño. Tipus de publicació: Metas de Enfer-
mería. 
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Revisores i editores de revistes científiques:

Revista: Àgora d’Infermeria, participació de Núria Albacar. Any: 2016-17, com a membre 
del Consell de Redacció.

Convenis

 – Pendent de signatura del conveni amb la Universitat Santa Cruz do Sul (UNISC) del 
Brasil, per dur a terme l’estudi “Gênero e biotecnologies-interfaces entre discursos 
e instituçóes na formaçáo de alumnos dos cursos da Área da Saúde”.

 – El dia 20 de juny està prevista la participació, en la Setmana d’Internacionalització 
de la UNISC, per via telemàtica, en una taula rodona sobre els estudis d’Infermeria 
al nostre país.

Activitats de responsabilitat social

Núria Albacar ha participat en l’Associació d’Exestudiants i Amics de la Facultat d’Inferme-
ria de Tortosa com a tresorera.

Administració i direcció d’empreses

Altres activitats relacionades amb els ensenyaments

 – Sessions informatives prèvies a la matrícula. Juliol de 2016.

 – Sessions informatives jornades d’acollida. Setembre de 2016.

 – Sessió informativa adreçada als tutors/ores acadèmics, dins del Programa d’Acció 
Tutorial (PAT), per a la preparació del curs 2016-17. Setembre de 2016.

 – Presentació a tots els estudiants de nou accés del seu tutor/a acadèmic per mitjà 
d’una primera reunió grupal. Setembre de 2016.

 – Lliurament dels convenis de pràctiques externes als estudiants de 4t curs i present-
ació del tutor/a de pràctiques, així com sessió informativa posterior sobre les condi-
cions de l’estada en pràctiques externes. Setembre de 2016.
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 – Sessió informativa sobre el funcionament i l’elaboració del Treball Fi de Grau (TFG) 
als estudiants de 4t curs. Setembre de 2016.

 – Curs intensiu Introducció a les Matemàtiques, destinat als estudiants de 1r curs 
d’ADE al campus Terres de l’Ebre. Setembr-octubre de 2016

 – Sessió formativa adreçada als estudiants que han d’elaborar el TFG “Suport i eines 
per al TFG. Fonts d’informació per a economia i empresa”, a càrrec del CRAI del 
campus Terres de l’Ebre. Setembre de 2016.

 – Sessió informativa de matrícula per als estudiants preinscrits a la convocatòria de 
setembre. Octubre de 2016.

 – XIX Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre, sota el títol “Cap a on anem? Desi-
gualtat, pobresa i exclusió”. Octubre de 2016.

 – Sessió informativa sobre mobilitat per al curs 2017-18, organitzada per l’I-Center i 
dirigida, als estudiants del campus, per videoconferència. Octubre de 2016.

 – Sessió informativa sobre la convocatòria de mobilitat del curs 2017-18, a càrrec del 
coordinador de Mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa. Octubre de 2016.

 – Sortida formativa dels estudiants al Club de Tennis de Tortosa, en el marc de l’assig-
natura Investigació de Mercats i Aplicacions. Octubre de 2016.

 – Assistència a la Jornada d’Economistes 2016, a Tarragona. El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha distingit l’estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE), 
del campus Terres de l’Ebre de la URV, Blinera Sahitolli Haxhijaj, amb el Premi de 
Reconeixement al Millor Currículum Universitari de la Facultat d’Economia i Em-
presa de la URV. Novembre de 2016.

 – Participació en la Setmana de la Ciència i de les Humanitats, amb la programació 
del taller “ADE Treasure Hunt”, que ha consistit en una activitat de caràcter transver-
sal durant la qual els estudiants utilitzen les seves habilitats i els seus coneixements 
per anar superant diferents proves puntuables. A càrrec de Matilde Villarroya, Pau 
Galiana i Josep Miró. Hi van participar estudiants de l’Institut de Roquetes i de l’In-
stitut Cristòfor Despuig. Novembre de 2016.

 – Participació en la Setmana de la Ciència i de les Humanitats, amb la programació 
del taller “Què cal per ser un bon directiu?” Antena del Coneixement de la Sénia. 
Novembre de 2016.

 – Col·laboració amb la Marató de TV3. Desembre de 2016.

 – Sessió informativa adreçada al professorat de nova incorporació a la Facultat d’Eco-
nomia i Empresa, amb docència al campus Terres de l’Ebre. Gener de 2017.

 – Assistència a la Fira de Sant Tomàs, organitzada per l’Institut Joaquim Bau de Tor-
tosa. Gener de 2017. 

 – Conferència “La responsabilitat social de les empreses: de què estem parlant?” A 
càrrec de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global i soci-consul-
tor de Vector 5 Excel·lència i Sostenibilitat. Febrer de 2017.

 – Sessió formativa “Eines, recursos i serveis del CRAI”, a càrrec d’Anna Orellana, dir-
igida als estudiants de 1r i 2n curs del grau d’ADE. Febrer de 2017.

 – Conferència “Estratègies de màrqueting de vins de la DO Terra Alta”, a càrrec Jaume 
Martí, director de Màrqueting de la Cooperativa Sant Josep de Bot. Març de 2017.
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 – Elaboració d’un anunci televisiu per donar a conèixer el Tortosa English Festival, 
dels estudiants de 3r del grau d’ADE al campus Terres de l’Ebre de la URV, en el 
marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Vendes. Març de 2017.

 – Sessió informativa de l’Agència Tributària de Catalunya: ·“Presentació de l’oferta de 
places per a inspectors i gestors tributaris”. Març de 2017.

 – Participació al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Març de 2017.

 – Participació en el Fòrum Jove 2017 d’Amposta. Març de 2017.

 – Conferència “Marca, producte i packaging”, a càrrec d’Ignasi Barrera Curto, dissen-
yador i fundador de Saeta Comunicacions. Març de 2017.

 – Taller “Base de dades SABI”. Activitat divulgativa i de captació adreçada a centres 
de secundària. A càrrec del Dr. Pau Galiana Llasat. Març de 2017.

 – Xerrada “Opera com un trader de Wall Street”. Activitat divulgativa i de captació 
adreçada a centres de secundària. A càrrec del Dr. Jordi Andreu Corbatón. Abril de 
2017.

 – Xerrada “Internet: el centre comercial del món”. Activitat divulgativa i de captació 
adreçada a centres de secundària. A càrrec de Pau Antó Espelta. Abril de 2017.

 – Jornades de portes obertes. 3 edicions. Abril i maig de 2017.

 – Tallers d’orientació professional: “Aprèn a potenciar el teu currículum i acompan-
yar-lo d’una carta de presentació” i “Com afrontar l’entrevista de selecció”. Abril 
de 2017.

 – XX Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre, sota el títol “Una nova forma d’ac-
tuar: economia circular”. Abril de 2017.

 – Sessió informativa sobre pràctiques externes curriculars i extracurriculars per als 
estudiants de 3r i 4t curs del grau d’ADE. Abril de 2017.

 – Assistència al IV Mercat de Projectes Socials, on es va presentar el catàleg de pro-
jectes al professorat i a l’estudiantat de la URV per elaborar el TFG. Maig de 2017.

 – Participació en el V Fòrum d’Ocupació Universitària de Captació i Retenció de Ta-
lent al Campus Terres de l’Ebre. Maig de 2017.

 – Reunió informativa sobre pràctiques externes curriculars i extracurriculars adreçada 
a les empreses i/o institucions, en el marc del V Fòrum de l’Ocupació. Maig de 
2017.

 – Visita dels estudiants de 3r curs del grau d’ADE a la Borsa de Barcelona. Maig de 
2017.

 – Sessió informativa de presentació dels màsters oficials de l’FEE, adreçada als estudi-
ants de 4t curs del grau d’ADE. Maig de 2017.

 – Sessió informativa sobre el funcionament dels diferents programes de la Facultat 
d’Economia i Empresa per acollir estudiants en pràctiques, adreçada a empreses i 
institucions. Juny de 2017.

 – Presentació dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a diferents centres de 
secundaria, acompanyant el professorat de l’FEE que fa conferències divulgatives: 
Institut Sòl de Riu, d’Alcanar (novembre), Institut Els Alfacs, de Sant Carles de la 
Ràpita (novembre) i Institut Joaquim Bau (febrer).
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 – Visites de captació d’estudiants a diferents centres de secundària: Institut de Del-
tebre (febrer 2017), Institut de l’Ebre (març 2017), Institut Joan Coromines (març 
2017), Institut Berenguer IV (març 2017), Col·legi La Salle Benicarló (abril 2017), 
Institut Ramón Cid (abril 2017) i Institut Leopoldo Querol (abril 2017).

Mestre: educació infantil i educació primària

Activitats relacionades amb l’ensenyament

 – Participació en les sessions informatives prèvies a la matrícula i en les jornades 
d’acollida. Setembre de 2016.

 – Participació en el Fòrum del Talent. Territori Educador, a Amposta el 16-02-17.

 – Xerrades informatives sobre els graus d’educació infantil i primària al CTE, adre-
çades a l’alumnat de cicles formatius de l’ Institut de l’Ebre, de Tortosa (07-03-17), 
de l’ Institut Julio Antonio. de Móra d’Ebre (29-03-17) i Institut Montsià (04-04-17).

 – Cicle de conferències 2016-17 dedicades a les aplicacions didàctiques de la Pissar-
ra Digital Interactiva i a les estratègies docents.

DATA: 13-09-16

HORARI: 13.00 h-14.00 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Tècniques i estratègies de dinamització a l’au-
la”

Sra. Àngels Nolla Llorens
DATA: 15-09-16

HORARI: 13.00 h-14.00 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Treball per ambients”

Sr. Alonso Álvarez
DATA: 20-09-16

HORARI: 13.00 h-14.00 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Flipped classroom”

Sr. Francesc Seritjol Marimon
DATA: 21-09-16

HORARI: 13.00 h-14.00 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“L’escola viva”

Sr. Marc Alcega Estivill

DATA: 13-10-16

HORARI: 13.00 h-14.30 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Petits grans lectors”

Sra. Sílvia Sabaté Mullet

Sra. Francesca Pallarès Cascales
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DATA: 27-10-16

HORARI: 13.00 h-14.30 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Grans lectors petits”

Sra. Sílvia Sabaté Mullet

Sra. Francesca Pallarès Cascales

DATA: 10-11-16

HORARI: 13.00 h-14.30 h.

LLOC: Aula 109

Conferència

“Com escriuen els nostres infants?”

Sra. Sílvia Sabaté Mullet

Sra. Francesca Pallarès Cascales

DATA: 24-11-16

HORARI: 13.00 h-14.30 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Escriure, un procés senzill?”

Sra. Sílvia Sabaté Mullet

Sra. Francesca Pallarès Cascales

DATA: 15-12-16

HORARI: 13.00 h-14.30 h.

LLOC: Aula 109

Conferència

“Competents lingüísticament? Bastides per ense-
nyar llengua”

Sra. Sílvia Sabaté Mullet

Sra. Francesca Pallarès Cascales
DATA: 19-01-17

HORARI: 13.00 h-14.30 h.

LLOC: Aula Magna

Conferència

“Aprendre a sentir, aprendre a pensar”

Sra. Immaculada Clua Borràs

El contingut de cadascuna de les conferències és el següent:

Tècniques i estratègies de dinamització a l’aula

Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives, i la seva 
incidència en la formació integral.

Treball per ambients

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació, on, a partir de 
diferents propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, 
imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.
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Flipped classroom

La classe inversa (en anglès, flipped classroom o flip teaching) és un sistema o una forma 
d’aprenentatge en el marc d’un procés docent semipresencial (blended learning). Els es-
tudiants aprenen nous continguts amb la visualització de vídeos de contingut educatiu, 
normalment a casa, per després fer els deures, les activitats, els problemes o els exercicis 
que s’hi puguin vincular, a l’aula i amb el suport personalitzat del professor.

L’escola viva

Escola viva, oberta, participativa, amb una metodologia de treball activa i respectuosa amb 
els ritmes i els processos interns dels infants. L’infant esdevé centre de l’aprenentatge. Es 
construeix un entorn que sigui respectuós amb ell i amb les seves necessitats. L’escola es 
converteix en un espai lliure que permet el desenvolupament general de les diverses intel-
ligències i, en concret, d’aquelles capacitats més adients a cadascú. Un espai on viure i 
compartir, on créixer i estimar, on aprendre i gaudir de la vida. Una escola que ens ajudi a 
construir un món una mica millor.

Petits grans lectors

La lectura en educació infantil a través dels ulls del docent i de l’alumnat. Com aprenen i 
amb quins materials?

Grans lectors petits

Ja estan a primària i saben llegir; però, què vol dir, realment, aquest concepte de saber 
llegir? Com podem ajudar-los a fer-ho millor?

Com escriuen els nostres infants?

Escriure és un procés complex que implica molt més que una bona coordinació ull-mà i 
una maduració de la motricitat fina. L’aprenentatge inicial de l’escriptura. Com aprenen a 
escriure els infants? I amb quins materials?

Escriure, un procés senzill?

Ja saben comunicar-se per escrit; però, què vol dir escriure bé? Com i per què escrivim? 
Com s’ensenya a escriure? Què i com corregeixen els mestres?

Competents lingüísticament?

L’àrea de llengua és la base dels processos comunicatius i d’aprenentatge de totes les altres 
àrees; però, com podem saber si els estudiants són competents? Com s’interrelaciona amb 
la resta de continguts dels currículum?
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Aprendre a sentir, aprendre a pensar

Aprendre a pensar no és un acte fácil, sinó que requereix d’un aprenentatge. Primerament, 
cal aprendre a dialogar amb un mateix de forma amorosa mitjançant autoinstruccions 
constructives i positives.

Des de la infància, es reben constantment missatge que, sovint, no només no ensenyen a 
pensar, sinó que, únicament, aporten models d’obediència i compliment.

L’escola té un paper important, ja que genera entorns de creixement emocional, on l’infant 
aprèn a legitimar el que sent, a donar-li nom, a acceptar -ho, compartir-ho i, de manera 
progressiva, a cercar la resposta més sostenible per a ell, per als companys i per a l’entorn.

És, per tant, cabdal recordar que la principal manera de pensar bé és sentir-se bé. 

DATA: 18-10-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 1”

DATA: 25-10-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 2”

DATA: 08-11-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 3”

DATA: 15-11-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 4”

DATA: 22-11-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 5”

DATA: 29-11-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 6”

DATA: 13-12-16

HORARI: 13.00 
h-14.30 h.

LLOC: Aula 108

Sessió de formació: 

“Aplicacions didàctiques de la pissarra digital interactiva 7”
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 – IX Jornada d’Educació Infantil de les Terres de l’Ebre: “L’espai que educa”. 18 de 
febrer de 2017.

 – Jornades de Portes Obertes 2017. 5 d’abril, 20 d’abril i 6 de maig de 2017.

 – VI Jornada d’Educació Primària de les Terres de l’Ebre: “L’espai que educa”. 29 
d’abril de 2017.

 – Seminari de Lectoescriptura”, 13 de març de 2017, a càrrec del Sr. Sisco Ollé i Gar-
cia (assessor de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social, dels Serveis Educatius 
del Baix Ebre).

 – Xerrada sobre el mètode d’aprenentatge Amara Berri, que han implantat a l’escola 
Mas Clariana, de Cambrils, el 8 de març de 2017.

 – Conferència “Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació 
de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu”, a càr-
rec de professionals de l’EAP T03 del Baix Ebre, 3 d’abril de 2017.

 – Col·laboració amb el “4t Mercat de Projectes Socials de la URV” (04-05-17). Pro-
grama d’APS de la URV. 

 – Dues sessions basades en la metodologia de racons, en la qual l’alumnat dels graus 
d’Educació Infantil i Primària del CTE es van encarregar de dissenyar diferents ra-
cons adreçats a l’alumnat d’educació infantil i d’educació primària de l’escola Sant 
Llatzer de Tortosa. La sessió de racons va ser doble. Una es va dur a terme el dimarts 
16 de maig de 2017, i va anar adreçada a 74 estudiants d’educació infantil (P3, P4, 
i P5). L’altra va tenir lloc el dimarts 23 de maig de 2017, adreçada a 49 estudiants 
d’educació primària (1r i 2n). Les activitats dissenyades es van caracteritzar per ser 
no competitives, i per fomentar el treball cooperatiu, la manipulació, la descoberta 
i la creativitat.

 – Assistència a la xerrada: “Toquem les mates”, a càrrec de Jessica Tomàs, professora 
associada d’ADE al campus Terres de l’Ebre, el 20 de desembre de 2016.

 – Col·laboració amb les XVII Jornades d’Escola Rural 2017.

 – Col·laboració amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. 

 – Col·laboració amb els Ajuts Pont ICE al projecte educatiu.

 – Col·laboració amb l’Associació de Donants de Sang del Baix Ebre.

 – Col·laboració amb Tortosa English Festival, el 31 de maig de 2017, fent activitats 
adreçades a alumnat d’educació primària.

 – Proposta de col·laboració amb programa Suport Vital Bàsic a l’Escola, a les Terres 
de l’Ebre.

 – Intervenció al programa el Mirador del Canal de TV TE: http://canalte.xiptv.cat/el-
mirador/capitol/el-mirador-divendres-10-de-marc

 – Intervenció al programa de ràdio Tortosa, l’11 de maig de 2017.

 – Col·laboració amb el CRAE “Coll de l’Alba”.

 – Col·laboració amb la segona edicicó del programa EduHack, que és una iniciati-
va   del programa mSchools per connectar, inspirar i oferir les eines als directors i 
docents d’avui a fi de dissenyar nous models d’ensenyament i aprenentatge incor-
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porant la tecnologia digital. Basat en els principis del Design Thinking, aplicats a les 
competències i oportunitats del segle xxi, l’objectiu és plantejar reptes i desenvolu-
par solucions de forma creativa i col·laborativa.

 – Col·laboració amb l’organització de la Jornada de Jocs Tradicionals a les Avançades 
de Sant Joan, feta per l’Institut Joaquim Bau de Tortosa. 

 – Col·laboració amb la VI Jornada sobre TDAH Terres de l’Ebre, que es va celebrar a 
l’auditori Felip Pedrell de Tortosa, el dissabte 22 d’octubre de 2016.

 – Col·laboració amb Scientix Ambassadors, una organització sense ànim de lucre 
que pertany al Programa d’Innovació i Recerca H2020, coordinat per l’European 
Schoolnet (EUN), per desenvolupar un paper actiu en el suport a la innovació en 
l’educació STEM.

 – Participació en els “Tallers d’ocupació profesional”, organitzats per Ocupació URV, 
el 4 i 6 d’abril de 2017.  

 – Participació en la comissió de Pràcticum del programa de Millora de la Formació 
Inicial dels Mestres (MIF).

 – Participació en el Dia de la Ciència 2016, el 18 de novembre de 2016, amb el taller 
“Etlab”, adreçat a l’alumnat de batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials de dife-
rents instituts de la demarcació.

 – Participació de la matèria de Processos i Contextos Educatius, del CTE en la propos-
ta URV Ciutadana. 

 – Sessió d’informació adreçada a l’alumnat de 4t curs dels graus d’Educació Infantil i 
Primària del CTE, amb la finalitat de rebre informació directa sobre les accions que 
cal fer una vegada acabin el 4t curs dels graus d’Educació, i sobre la seva futura in-
serció laboral al Departament d’Ensenyament. Dijous 18 de maig de 2017, de 12.30 
h a 14.30 h a la sala d’actes dels Serveis Territorials d’Ensenyament de les Terres de 
l’Ebre, de la ciutat de Tortosa. Les persones que van proporcionar la informació van 
ser la Sra. Manolita Cid (directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres 
de l’Ebre), i els responsables de les seccions de Gestió de Personal Docent i dels 
Serveis Educatius i Formació Permanent, dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 
les Terres de l’Ebre.

 – Reunions informatives adreçades a l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i Pri-
mària sobre com trobar ofertes de pràctiques de diferents empreses o institucions, i 
diferents portals de treball per a estudiants graduats.

 – Sessions de formació adreçades a l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i Primària 
del CTE sobre el procés d’investigació que cal seguir a l’hora de fer el TFG.

 – Sessions de formació adreçades a l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i Primària 
del CTE sobre la cerca bibliogràfica, la plataforma de cerca de recursos electrònics 
iCercadorPlus, tres bases de dades de l’àmbit d’educació (ISOC, ERIC i Scopus) i el 
programari de gestió de referències bibliogràfiques Mendeley.

 – Reunions periòdiques per donar informació diversa a totes les classes de l’alumnat 
dels graus d’Educació Infantil i Primària del CTE, i per fer un seguiment del procés 
d’ensenyament-aprenentatge.

 – Reunions amb els delegats/ades de tos els cursos dels graus d’Educació Infantil i 
Primària del CTE.
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 – Col·laboració en la Trobada de Corals de les Terres de l’Ebre.

 – Acord de col·laboració de propostes de TFG per a l’alumnat dels graus d’Educació 
Infantil i Primària del CTE dels centres educatius de la demarcació.

 – Activitats d’observació guiada i participativa, i d’implementació de propostes d’in-
novació als centres educatius, dins dels programes d’assignatures i matèries.

 – Una setmana de pràctiques de matèria en alternança, des del 16 de gener de 2017 
fins al 20 de gener de 2017, amb l’alumnat de 1r curs dels graus d’Educació Infantil 
i Primària del CTE en diferents centres de la demarcació de les Terres de l’Ebre.

 – Reunió general de professorat del CTE amb la finalitat de valorar el quadrimestre 
anterior i de preparar-ne el següent. (19-01-17).

 – Emplenar document d’avaluació final de l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i 
Primària del CTE (19-06-17).

 – Reunió general de professorat del CTE amb la finalitat de valorar el curs i de prepa-
rar-ne el següent (03-07-17).

Cronograma Pràcticum i TFG 4t curs
Dia Acció Horari Lloc

06-09-16

Sessió d’informació amb el responsable de 
l’ensenyament amb la finalitat de fer un 

recordatori de la matèria de les Pràctiques 
Externes II i TFG .

De 11.30 a 
13.00 h.

Aula Magna CTE

06-09-16 Formació portafoli Mahara. 
De 13.05 a 

13.30 h
Aula Magna CTE

07-09-16

Reunió conjunta entre professorat de cen-
tres educatius i de la URV, amb la finalitat 

de recordar les línies estratègiques del 
Pràcticum, i de consensuar criteris co-

muns per al seu desenvolupament.

D’11.00 a 
12.00 h

Aula Magna CTE

07-09-16
Reunió del professorat tutor de Pràcticum 
de la URV, dels centres educatius i l’alum-

nat URV per concretar el Pla de Treball.

De 12.00 a 
13.00 h

Diferents espais 
CTE

13-09-16
1a sessió de formació sobre “Metodologia 

d’investigació”.
De 9.00 a 
11.00 h

Aula Magna CTE

13-09-16
Conferència: “Tècniques i estratègies de 

dinamització a l’aula”.
De 13.00 a 

14.00 h
Aula Magna CTE

15-09-16
2a sessió de formació sobre “Metodologia 

d’investigació”.
De 9.00 a 

1.00 h
Aula Magna CTE

15-09-16 Conferència: “Treball per ambients”.
De 13.00 a 

14.00 h
Aula Magna CTE

20-09-16
3a sessió de formació sobre “Metodologia 

d’investigació”.
De 9.00 a 
11.00 h

Aula Magna CTE

20-09-16 Conferència: “Flipped classroom”.  
De 13.00 a 

14.00 h
Aula Magna CTE

21-09-16
Sessió de formació CRAI. Recerca d’infor-
mació. Alumnat grau d’Educació Primària.

De 10.00 a 
11.15 h

Aula d’informà-
tica 102
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21-09-16
Sessió de formació CRAI. Recerca d’infor-
mació. Alumnat grau d’Educació Infantil.

D’11.30 a 
12.45 h

Aula d’informà-
tica 102

21-09-16 Conferència: “L’escola viva”.
13.00 h. 
14.00 h.

Aula Magna CTE

Setmana 12-
16/09-16

Primera reunió de tutoria amb el tutor/a 
de l’FCEP-URV, amb la finalitat de plani-
ficar el treball que s’ha de dur a terme i 

d’aclarir dubtes a l’alumnat.

A concretar 
per cada 
tutor/a

A concretar per 

cada tutor/a

Setmana 19-
23/09-16

Visita als centres educatius amb la finalitat 
de fer una presentació inicial, si no van 

assistir a la reunió inicial, i de concretar el 
pla de treball del Pràcticum II.

A concretar 
per cada 
tutor/a

A concretar per 
cada tutor/a

26-09-16
Inici del període de pràctiques al centre 

educatiu assignat.
 

17-10-16
Reunió de l’alumnat amb el responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer 

un seguiment del procés.

9.00 h. a 
10.00 h.

Aula Magna CTE

17-10-16
4a sessió de formació sobre “Metodologia 

de la investigació”.
10.00 h. a 
12.00 h.

Aula Magna CTE

17-10-16

Reunió de l’alumnat amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de fer un se-
guiment del pla de treball i aclarir dubtes 

de l’alumnat.

Presentació del document de compromís 
de pràctiques.

Presentació dels apartats de la memòria 
pactats prèviament.

A partir de 
les 12.00 h.

A concretar per 
cada tutor/a

14-11-16
Reunió de l’alumnat amb el responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer 

un seguiment del procés.

9.00 h. a 
10.00 h.

Aula Magna CTE

14-11-16
Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària
10.00 h. a 
12.00 h.

Aula Magna CTE

14-11-16

Reunió de l’alumnat amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de fer un se-
guiment del pla de treball i aclarir dubtes 

de l’alumnat.

Presentació dels apartats de la memòria 
pactats prèviament.

A partir de 
les 12.00 h.

A concretar

18-11-16 Data límit per demanar avançament de la convocatòria de TFG al gener.

12-12-16
Reunió de l’alumnat amb el responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer 

un seguiment del procés.

10.00 h. a 
11.00 h.

Aula Magna CTE

12-12-16
Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària
11.00 h. a 
12.00 h.

Aula Magna CTE
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12-12-16

Reunió de l’alumnat amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de fer un se-
guiment del pla de treball i aclarir dubtes 

de l’alumnat.

Presentació dels apartats de la memòria 
pactats prèviament.

A partir de 
les 12.00 h.

A concretar

22-12-16 Finalització del període de pràctiques.

23-01-17
Data límit de la presentació de la memòria de Pràcticum per l’alumnat del 

CTE.

23-01-17
Data límit de lliurament de l’avaluació de l’alumnat de pràcticum pels 

centres educatius.

24-01-17
Avaluació del pràcticum pels tutors i les 

tutores del CTE.
13.30 h. a 
14.30 h.

Aula 227

23-02-17 Data límit de l’avaluació de la memòria de pràcticum pel tutor/a del CTE.
19-05-17 Data límit per demanar l’endarreriment del TFG.
31-05-17 Data límit per lliurar el TFG per a la convocatòria de juny.

Setmana 13-
15/06-16

Tribunals de TFG de la convocatòria de juny.

23-07-17 Data límit per lliurar el TFG per a la convocatòria de setembre.
05-09-17 Tribunals de TFG de la convocatòria de setembre.

Cronograma Pràcticum i TFG 3r curs
Dia Acció Horari Lloc

15-12-16

Sessió d’informació amb el/la responsa-
ble de l’Ensenyament amb la finalitat de 
fer un recordatori de la matèria de les 
Pràctiques Externes I.

De 13.00 h. a 
14.00 h.

Aula Magna 
CTE

Setmana del 
19- 23/12-16

Reunió de tutoria amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de planifi-
car el treball que s’ha de dur a terme i 
d’aclarir dubtes a l’alumnat.

A concre-
tar per cada 
tutor/a

A concretar

per cada tutor/a

Setmanes del 
16- 20 i 23- 
27/01-17

Visita als centres educatius amb la fina-
litat de fer una presentació inicial i de 
començar a concretar el pla de treball.

A concre-
tar per cada 
tutor/a

A concretar per 
cada tutor/a

30-01-17 Inici del període de pràctiques al centre 
educatiu assignat.

20-02-17
Reunió de l’alumnat amb el/la responsa-
ble de l’Ensenyament amb la finalitat de 
fer un seguiment del procés.

de 9.00 h. a 
10.00 h.

Aula Magna 
CTE

20-02-17
Seminari d’Rducació Infantil i d’Educa-
ció Primària.

de 10.00 h. a 
12.00 h.

Aula Magna 
CTE
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20-02-17

Reunió de l’alumnat amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de fer un se-
guiment del pla de treball i aclarir dub-
tes de l’alumnat.

Presentació del document de compro-
mís de pràctiques.

Presentació dels apartats 1 i 2 de la me-
mòria.

A partir de 
les 12.00 h.

A concretar

13-03-17
Reunió de l’alumnat amb el/la responsa-
ble de l’Ensenyament amb la finalitat de 
fer un seguiment del procés.

de 9.00 h. a 
10.00 h.

Aula Magna 
CTE

13-03-17
Seminari d’Educació Infantil i d’Educa-
ció Primària

de 10.00 h. a 
12.00 h.

Aula Magna 
CTE

13-03-17

Reunió de l’alumnat amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de fer un se-
guiment del pla de treball i aclarir dub-
tes de l’alumnat.

Presentació dels apartats 3.1 i 3.2. 

A partir de 
les 12.00 h.

A concretar

3-04-17
Reunió de l’alumnat amb el/la responsa-
ble de l’Ensenyament amb la finalitat de 
fer un seguiment del procés.

de 9.00 h. a 
10.00 h.

Aula 109

3-04-17

Seminari d’Educació Infantil i d’Educa-
ció Primària.

de 10.00 h. a 
12.00 h. Aula 109

Reunió de l’alumnat amb el tutor/a de 
l’FCEP-URV amb la finalitat de fer un se-
guiment del pla de treball i aclarir dub-
tes de l’alumnat

Presentació dels apartats 3.3, 4, 5 i 6 de 
la memòria.

A partir de 
les 12.00 h.

A concretar

28-04-17 Finalització del període de practiques.

29-05-17
Data límit de la presentació de la memòria de Pràcticum per l’alumnat 
del CTE.

29-05-17
Data límit de lliurament de l’avaluació de l’alumnat de Pràcticum pels 
centres educatius.

30-05-17
Avaluació del Pràcticum pels tutors i 
per les tutores de la Facultat.

De 13.30 a 
14.30 h 

Aula 227

23-06-17 Data límit de l’avaluació de la memòria de Pràcticum.
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Activitats d’innovació docent i noves tecnologies 

 – Projectes d’aprenentatge servei:

•	 Activitats fisicoesportives. Amb col·laboració amb el Pla Educatiu d’Entorn de 
la Ciutat de Tortosa Sissetze (6/16).

•	 Millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita. Amb col·laboració amb 
els ST d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre.

•	 L’educació musical a les escoles. Assignatura Projecte Artístic i Agrupacions 
Musicals, de la menció d’educació musical i dansa. Amb col·laboració amb els 
ST d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre.

•	 L’educació emocional a les escoles. Assignatura Intervenció Psicoeducativa en 
Dificultats Emocionals i de Relació, de la menció d’Atenció a la Diversitat. En 
col·laboració amb els ST d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre.

•	 Projecte Tàndem, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa i el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat. Es tracta d’un projecte socioeducatiu 
que es desenvolupa a la ciutat de Tortosa i que té com a finalitat afavorir la 
integració social, cultural i lingüística, així com també el desenvolupament 
personal i formatiu d’aquell alumnat de les escoles de Tortosa que presenti 
dificultats en aquest procés d’integració.

 – Continuació del Projecte Mentor al CTE, basat en un sistema de tutories entre iguals 
que té com a objectiu l’orientació i ajuda d’alumnat d’un curs superior a uns altres 
alumnes de cursos inferiors amb la finalitat de facilitar la incorporació i adaptació 
d’aquests estudiants al CTE.

 – Continuació dels projectes d’emprenedoria, amb col·laboració de la Càtedra sobre 
el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Gestió de l’empresa de Ser-
veis Educatius CTE.

 – Projecte Ninus. Utilització d’una nova eina que promou l’aprenentatge a l’hora que 
diverteix i capta l’atenció de l’alumnat. Una finestra oberta al món de la imagina-
ció en què els nens i les nenes interactuen i viuen l’aprenentatge, i interaccionen 
basant-se en la psicomotricitat, mitjançant el moviment del cos, respectant el des-
envolupament natural de l’alumnat.

 – Projecte d’Innovació específic: “Projecte ETLAB”, que utilitza les tecnologies com a 
suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

 – Projecte QR i RA (Realitat Augmentada). La realitat 3D, la geolocalització i la rea-
litat augmentada s’utilitzen com a eines per connectar el món real i el virtual dins 
l’àmbit educatiu.

 – Formació i utilització dels sistemes de resposta personal.
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Convenis

Continuïtat dels convenis: 

 – Conveni amb l’empresa Btripple per desenvolupar el Projecte Ninus.

 – Conveni amb l’empresa Epson Ibérica, SAU amb la finalitat de col·laborar en acti-
vitats de formació contínua. 

 – Conveni amb l’Instituto Español Cañada Blanch de Londres amb la finalitat de con-
tinuar enviant alumnat del CTE per fer els Pràcticums dels graus d’educació Infantil 
i Primària.

 – Conveni amb el Colegio Español Federico García Lorca de París amb la finalitat 
d’enviar alumnat del CTE per fer els Pràcticums dels graus d’Educació Infantil i 
Primària.

 – Conveni amb diferents centres educatius del Regne Unit amb la finalitat d’enviar 
alumnat del CTE per fer els Pràcticums dels graus d’Educació Infantil i Primària.

 – Conveni amb l’escola privada bilingüe Escola Internacional del Camp amb la fina-
litat d’enviar alumnat del CTE per fer els Pràcticums dels graus d’Educació Infantil 
i Primària.

 – Conveni amb l’escola anglesa Jigsaw amb la finalitat d’enviar alumnat del CTE per 
fer els Pràcticums dels graus d’Educació Infantil i Primària.

 – Conveni amb el Departament d’Ensenyament amb la finalitat de dur a terme projec-
tes conjunts d’innovació educativa.

 – Conveni amb el Departament d’Ensenyament i amb l’Ajuntament de Tortosa amb la 
finalitat d’ampliar el conveni que gestiona el Projecte Tàndem.

Memòria econòmica 2016

El campus de les Terres de l’Ebre disposa dels pressupostos següents: els que que li assigna 
la Universitat per a les despeses corrents i generals de l’estructura de campus i de l’activi-
tat docent de cadascun dels ensenyaments; els que constitueixen uns ingressos finalistes, 
mitjançant una subvenció anual de l’Ajuntament de Tortosa i de la Diputació, i els que 
provenen dels ingressos de les matrícules a les diferents activitats, que permeten tirar en-
davant les iniciatives d’extensió universitària, Antena Cultural de Tortosa, Aules de la Gent 
Gran i Universitat d’Estiu entre d’altres. Aquests darrers tipus de pressupostos es justifiquen, 
anualment, davant les entitats que concedeixen subvencions.
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ORGÀNIQUES PRESSUPOST CORRENT URV

Tot seguit, es relacionen les orgàniques on el pressupost es nodreix de la consignació pres-
supostària de la URV, amb el detall de despeses per tipologia:

Pressupost corrent campus

6001004
Pressupost 

inicial
Roma-
nents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1   400,00 400,00 241,20 158,80
Capítol 2 31.167,98  1.454,88 32.622,86 31.391,43 1.231,43
Capítol 6   586,50 586,50 532,05 54,45
TOTAL 31.167,98 0,00 2.441,38 33.554,91 32.164,68 1.444,68
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Pressupost despeses generals campus

6001005
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 2 10.604,00  -6.086,42 4.517,58 4.517,58 0,00
TOTAL 10.604,00 0,00 -6.086,42 4.517,58 4.517,58 0,00
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Pressupost activitat docent ADE

6001001
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1    0,00  0,00
Capítol 2 2.468,10  116,15 2.584,25 2.584,25 0,00
Capítol 6 274,23  -274,23 0,00  0,00
TOTAL 2.742,33 0,00 -158,08 2.584,25 2.584,25 0,00
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Pressupost activitat docent Infermeria

6001002
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 2 4.579,53  -1.611,05 2.968,48 2.968,48 0,00
Capítol 6 508,84  1.964,40 2.473,24 2.473,24 0,00
TOTAL 5.088,37 0,00 3.53,35 5.441,72 5.441,72 0,00
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Pressupost activitat docent Educació Infantil i Primària

6001021
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 2 4.059,40  -437,52 3.621,88 3.621,88 0,00
Capítol 6 451,04  947,48 1.398,52 1.398,52 0,00
TOTAL 4.510,44 0,00 509,96 5.020,40 5.020,40 0,00
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Pressupost accions diverses campus

6001006
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1  9.846,41 -800,00 9.046,41 8.192,82 853,59
Capítol 2  23.414,70 -1.032,49 22.382,21 22.382,21
Capítol 4  1.788,05 5.579,70 7.367,75 2.580,00 4.787,75
Capítol 6  11.940,73 3.346,49 15.287,22 900,00 14.387,22
Capítol 7  809,77 1.198,00 2.007,77 1.200,01 807,76
TOTAL 0,00 47.799,66 8.291,70 56.091,36 12.872,83 43.218,53

Pressupost Premis Projecte Tàndem

6001022
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1    0,00  0,00
Capítol 2  149,05  149,05 149,05 0,00
TOTAL 0,00 149,05 0,00 149,05 149,05 0,00
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ORGÀNIQUES PRESSUPOST INGRESSOS FINALISTES (AJUNTA-
MENT DE TORTOSA, DIPUTACIÓ DE TARRAGONA)

Tot seguit es relacionen les orgàniques on el pressupost es nodreix de les aportacions de 
subvencions de l’Ajuntament de Tortosa i la Diputació de Tarragona (en el cas d’una part 
de la Universitat d’Estiu), i també dels ingressos que generen les activitats pròpies, amb el 
detall de despeses per tipologia:

Pressupost accions diverses Ajuntament de Tortosa

6001016
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1  3.830,89 8.282,00 12.112,89 11.730,35 382,54
Capítol 2 55.500,00 286,30 -7.622,00 48.164,30 46.484,41 1.679,89
Capítol 4  0,00 1.000,00 1.000,00 300,00 700,00
Capítol 7  1.750,00  1.750,00  1.750,00
TOTAL 55.500,00 5.867,19 1.660,00 63.027,19 58.514,76 4.512,43
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Pressupost Universitat d’Estiu URV-UETE

7400060
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1   671,00 1.095,82 1.766,82 1.691,82 75,00
Capítol 2 9.000,00  -2.928,85 6.071,15 6.071,15 0,00
TOTAL 9.000,00 671,00 -1.833,03 7.837,97 7.762,97 75,00
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Pressupost Aules de la Gent Gran

7400061
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
Pressupost

Pressupost 
final

Despesa Romanent’16

Capítol 1  86,46 86,46 86,46 0,00
Capítol 2 12.600,00 -755,96 11.844,04 11.844,04 0,00
TOTAL 12.600,00 0,00 -669,50 11.930,50 11.930,50 0,00


