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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. Jordi Sardà Pons, director

Sr. Xavier Farré Albendea, sotsdirector

Sra. Sara Romaguera Genís, sotsdirectora

Fins al juny de 2018: Dr. Azael Fabregat Llangostera, director

Ensenyaments 

• Grau d’Infermeria

• Grau d’Educació Infantil

• Grau d’Educació Primària

• Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

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 
2017-18 són:

• Docència: treballar en el desenvolupament de formació de postgrau i/o màster 
al Campus per als propers cursos i en la captació d’estudiants.

• Recerca, transferència i innovació: acompanyar i ajudar la Càtedra d’Econo-
mia Local i Regional (CELiR) en la consolidació dels actuals patrons i el desen-
volupament de les seves activitats i potenciar la captació de recursos europeus 
per al desenvolupament de projectes d’especialització i competitivitat territo-
rial (PECT).

• Tercera missió: continuar reforçant les relacions amb els agents econòmics, 
culturals, 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 univer-
sitària en les activitats d’extensió universitària. 

Activitats de formació reglada

El total d’estudiants matriculats al Campus el curs 2017-18 ha sigut de 752. Per ensenya-
ments els estudiants matriculats han estat:

• Grau d’Infermeria: 296 estudiants

• Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: 137 estudiants

• Grau d’Educació Infantil: 140 estudiants

• Grau d’Educació Primària: 179 estudiants

Els estudiants que van obtenir un títol el curs anterior, 2016-17, van ser 127 estudiants de 
grau i 1 de màster.

• Grau d’Infermeria: 53 estudiants

• Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: 22 estudiants

• Grau d’Educació Infantil: 19 estudiants

• Grau d’Educació Primària: 33 estudiants

• Màster Oficial d’Envelliment i Salut: 1 estudiant



3

Extensió universitària i altres activitats del Campus

El Campus Terres de l’Ebre, en la majoria dels casos amb el suport econòmic de l’Ajunta-
ment de Tortosa, ha organitzat i participat en un seguit d’actes i activitats dintre d’aquest 
epígraf:

Xerrades Acadèmia de Ciències Mèdiques:

Aquest ha estat el sisè 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: «La meva 
experiència com a metgessa durant 
la crisi de refugiats a Grècia»

Bellaubí Pallarés, Naya dijous, 5 / octubre / 2017

«Ciberassetament o ciberbullying: 
què és i com fer-hi front»

Huguet Miguel, Anna dijous, 2 / novembre / 2017

«Trastorn límit de la personalitat: 
quan les emocions són les que 
manen»

Gutiérrez- Zotes, José 
Alfonso

dijous, 14 / desembre / 2017

«Ques es pot fer amb una picada 
de serp»

Chanovas Borras, Manel dijous, 11 / gener / 2018

«El valor de la literatura en la 
pràctica mèdica»

Baños Díez, Josep E. dijous, 1 / febrer / 2018

«Talent i motivació en les altes 
capacitats, quan tots brillen»

Puig Soler, Pio dijous, 1 / març / 2018

«Els metges també poden 
deprescriure: estratègies per reduir 
el consum de fàrmacs»

Sánchez Castellano, Carmen dijous, 5 / abril / 2018

«Insectes en biomedicina: atacant 
grans problemes amb petites 
criatures»

Franch Marro, Xavier dijous, 3 / maig / 2018

Sessió de cloenda: «Apoderament 
del pacient per transformar la 
sanitat. La meva experiència com 
a mare d’un nen amb una malaltia 
rara»

Creus Verni, Margaret dijous, 7 / juny / 2018
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Aules de la Gent Gran curs 2017-18:

Aquest curs 2017-18 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 341 alumnes que han pogut gaudir d’un total de 65 xerrades. A més 
a més, s’ha organitzat una sortida cultural a Vilanova i la Geltrú i el Vendrell i una trobada 
de totes les aules de les Terres de l’Ebre a Sant Carles de la Ràpita.

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
PARTICIPANT/

PONENT
POBLACIÓ

«Efectes del canvi climàtic i manca de sediments al 
Delta de l’Ebre: mesures d’adaptació i mitigació»

Martínez, Maite AMPOSTA

«Imatges de somni, el nostre entorn» Filmsnòmades AMPOSTA

«Les 10 estafes més grans de la història» Andreu Corbatón, Jordi AMPOSTA

«Aliments prebiòtics i probiòtics, quins beneficis ens 
aporten a la nostra salut?»

Benet, Eva AMPOSTA

«La personalitat. Com influeix en el nostre dia a dia» Pujol Guimerà, Celeste AMPOSTA

«La vida de Walt Disney» Aguilar Anguera, Carme AMPOSTA

«Coneguem Shakespeare a través del cinema» Moron, Josefa AMPOSTA

«La Llei de dependència»
Fernández García, 

Antonio
AMPOSTA

«Trencant mites sobre el mar»
Requena, Aurora 

(Plàncton)
AMPOSTA

«La sismicitat al jaciment de gas Castor» Arasa Tuliesa, Alvaro AMPOSTA

«Tarragona també és modernista»
Buqueras Bach, Josep 

Maria
AMPOSTA

«Control de l’ansietat i l’estrès» Ruiz Santos, Yolanda AMPOSTA

«Pensions i sistema sanitari. Què cal esperar?» Andreu Corbatón, Jordi DELTEBRE

«Com es fa una pel·lícula?» Monreal, Isidre DELTEBRE

«Bruixeria, heretgia i inquisició a les Terres de l’Ebre» Salvadó, Roc DELTEBRE

«Les Terres de l’Ebre: un territori amb arrels molt 
profundes» 

Muñoz, Joan-Hilari DELTEBRE

«El cinema i les Terres de l’Ebre» Panisello, Quimo DELTEBRE

«Consells per millorar les tècniques culinàries» Benet, Eva DELTEBRE

«Un plat pla ple de pebre negre està» Sales, Mònica DELTEBRE

«El Greco» Serra, Anna Isabel FLIX

«Formes de treball tradcionals: el conreu de l’oliva» Almuni, Viqui FLIX

«L’alimentació de la gent gran» Benet, Eva FLIX

«Qualitat de vida. Les condicions de vida que 
desitgem»

Pujol Guimerà, Celeste FLIX

«Les infeccions: una lluita que no s’acaba mai» Contreras, Enric FLIX

«El llenguatge del vi» Ribas i Beltran, Josep FLIX

«La guerra dels Segadors a les Terres de l’Ebre» Muñoz, Joan-Hilari FLIX

«Viure el segle xxi amb les noves tecnologies» Palau, Ramon FLIX

«Turisme i patrimoni a les Terres de l’Ebre» Filmsnòmades FLIX

«La fiscalitat de les herències» Caubet, Claudia FLIX

«Les orquestres de festa major» Medrano, Núria FLIX

«Història de Catalunya» Sabaté, Josep Maria FLIX
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DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
PARTICIPANT/

PONENT
POBLACIÓ

«El acoso escolar: qué es y cómo se produce»
Morell Gonzalo, 

Martina
LA SÉNIA

«Pensions i sistema sanitari. Què cal esperar?» Andreu Corbatón, Jordi LA SÉNIA

«Descobrint la costa de l’Ebre: un tresor natural 
submergit»

Requena Gutiérrez, 
Aurora 

LA SÉNIA

«Diabetis, mites o errors en l’alimentació» Benet Escoda, Eva LA SÉNIA

«Les meduses: les noves reines del mar?»
Requena Gutiérrez, 

Aurora 
LA SÉNIA

«El bandolerisme a les Terres de l’Ebre durant el segle 
xix»

Salvadó Poy, Roc LA SÉNIA

«Una ullada a la Tortosa del Renaixement»
Muñoz Sebastià, Joan-

Hilari
LA SÉNIA

«Consells per estalviar i invertir millor» Andreu Corbatón, Jordi
MÓRA 
D’EBRE

«Descobrint la costa de l’Ebre: un tresor natural 
submergit»

Requena Gutiérrez, 
Aurora 

MÓRA 
D’EBRE

«Diabetis, mites o errors en l’alimentació» Benet Escoda, Eva
MÓRA 
D’EBRE

«Del que no es veu i del que es beu al riu Ebre» Arasa Tuliesa, Alvaro
MÓRA 
D’EBRE

«Com mantenir el nostre cervell actiu» Pujol Guimerà, Celeste
MÓRA 
D’EBRE

«El ferrocarril a les Terres de l’Ebre»
Panisello Gamundi, 

Joaquim
MÓRA 
D’EBRE

«Les Terres del Ebre, un territori amb arrels molt 
profundes»

Muñoz Sebastià, Joan-
Hilari

MÓRA 
D’EBRE

«Les peripècies artístiques de l’arquitecte Josep Prat 
(c. 1730-1788) i el seu treball a la nova població de la 
Ràpita»

Serra Masdeu, Anna 
Isabel

SANT 
CARLES DE 
LA RÀPITA

«Connecta’t al món: Internet i les xarxes socials» Holgado García, Josep
SANT 

CARLES DE 
LA RÀPITA

«Estudi d’un volcà submarí: erupció a l’Illa del Hierro» Balagué i Añó, Vanessa
SANT 

CARLES DE 
LA RÀPITA

«Les Terres de l’Ebre a la literatura» Rosales Castellà, Emili
SANT 

CARLES DE 
LA RÀPITA

«L’obesitat: epidèmia del segle xxi» Benet Escoda, Eva
SANT 

CARLES DE 
LA RÀPITA

«Bruixeria, heretgia i inquisició a les Terres de l’Ebre» Salvadó Poy, Roc
SANT 

CARLES DE 
LA RÀPITA

«Vins de Catalunya (continuació)» Ribas Beltran, Josep
SANT 

CARLES DE 
LA RÀPITA

«La nissaga humanística dels Riba i la llavor de 
Tortosa: escultura i literatura»

Gil Duran, Núria TORTOSA
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DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
PARTICIPANT/

PONENT
POBLACIÓ

«Connecta’t al món: Internet i les xarxes socials» Holgado García, Josep TORTOSA

«L’àtom i la matèria»
Estellé Bordes, F. 

Joaquim 
TORTOSA

«Com funcionen les retransmissions de televisió. Partits 
de futbol i telenovel·les» 

Monreal Ruestes, Isidre TORTOSA

«Fiscalitat de les herències» Caubet Espuny, Claudia TORTOSA

«Efectes del canvi climàtic i manca de sediments al 
Delta de l’Ebre: mesures d’adaptació i mitigació»

Martínez Eixarch, Maite TORTOSA

«El acoso escolar: qué es y cómo se produce»
Morell Gonzalo, 

Martina
TORTOSA

«Passió en imatges: patrimoni cultural» Filmsnòmades TORTOSA

«El cinema i les Terres de l’Ebre»
Panisello Gamundi, 

Joaquim
TORTOSA

«Caçadors d’eclipsis» Castelo Torras, Javier TORTOSA

«Els superaliments, com els podem incloure en la 
nostra dieta»

Castelo Torras, Javier TORTOSA

«Un viatge a l’Antàrtida» Balagué i Añó, Vanessa TORTOSA

Curs de Pilates:

Per setè any consecutiu s’ha organitzat juntament amb Esports URV, des del mes de setem-
bre i fins al mes de gener, la setena edició del Curs de Pilates al Campus per al PDI i PAS.

Inauguració del curs acadèmic 2017-18:

El dia 22 de setembre es va celebrar l’acte d’inauguració de curs al Campus, com a acte 
de clausura de la celebració del 25è aniversari de la URV amb la lliçó inaugural: «Toward 
Data-driven Scientific Discovery», a càrrec del Dr. Robert Rallo Moya. A més a més de la 
lliçó inaugural, l’acte va comptar amb:

• Lliurament dels premis extraordinaris de doctorat

• Lliurament dels premis als millors esportistes de la URV

• Lliurament del premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la 
gestió administrativa i tècnica del personal d’administració i serveis de la URV 
que atorga el Consell Social

• Lliurament de la medalla de la Universitat al personal jubilat durant el curs 
2016-17

• Reconeixement al personal acadèmic i d’administració i serveis que ha com-
plert 25 anys de dedicació a la Universitat

• Reconeixement al professorat distingit de la Universitat
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Taller de reposicionament estratègic per aconseguir una marca rellevant:

El taller organitzat per Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, a càrrec 
de Pedro Torrabadella, va tenir lloc el dia 26 d’octubre de 2017.

Jornada commemorativa del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones:

Organitzada per l’Observatori de la Igualtat de la URV, va comptar la amb conferència «La 
violència de gènere, és un tema de dones?», pronunciada per la doctora Neus Oliveras, 
professora de Dret Constitucional del Departament de Dret Públic de la URV. L’acte també 
va servir per fer el lliurament de la primera edició del premi del Campus Terres de l’Ebre 
i l’Institut Català de les Dones al millor treball de recerca de fi de grau en perspectiva de 
gènere. 

Marató TV3 per les malalties infeccioses:

El dia 17 de desembre, i per onzè any consecutiu, el Campus va participar en l’organitza-
ció 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 una enlairada de globus. Es van 
recaptar 1.176,72 euros.

Jornades de Portes Obertes:

Els dies 7 de febrer, 11 i 21 d’abril van tenir lloc les Jornades de portes obertes al campus. 

Dia de la Ciència al Campus:

El dia 15 de febrer es va organitzar per cinquè any consecutiu el Dia de la Ciència al Cam-
pus. Van visitar el Campus 142 alumnes del batxillerat científic i humanístic procedents 
dels instituts Cristòfor Despuig, Joaquim Bau i Roquetes. Les jornades van consistir en tres 
tallers dirigits als alumnes del batxillerat de ciències i tecnologia, i tres tallers dirigits als 
alumnes del batxillerat humanístic i social. El Dia de la Ciència va finalitzar amb una xer-
rada a càrrec de la professora Carme Güell, del Departament d’Enginyeria Química de la 
URV. Els tallers presentats i la xerrada final van ser:

• Taller: Higiene de Mans

• Taller: Experimentació amb Robots

• Taller: Estimulació dels Sentits: «La vista, l’olfacte i el gust»

• Taller: Homes i Pedres: «Les eines de la prehistòria»

• Taller: «Què cal per ser un bon directiu?»

• Taller: «Per què som com som i com aprenem?»

• Conferència: «El futur de la nostra dieta: els insectes»
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X Jornada d’Educació Infantil de les Terres de l’Ebre:

La jornada anomenada «Tu, jo i els altres: una mirada sistèmica de l’educació infantil» va 
tenir lloc el dissabte 24 de febrer.

VIII Jornada d’Educació Primària de les Terres de l’Ebre:

La jornada anomenada «Tu, jo i els altres: una mirada sistèmica a l’educació primària» va 
tenir lloc el dissabte 10 de març.

11è Premi Federico Mayor Zaragoza:

El Campus ha col·laborat en l’organització de l’11è Premi Federico Mayor Zaragoza, «Con-
curs de clipmetratges per a joves compromesos». El lliurament dels premis va tenir lloc a 
l’auditori Felip Pedrell de Tortosa el 15 de març.

Fòrum Jove 18 de l’ensenyament de les Terres de l’Ebre:

El Campus Terres de l’Ebre va estar present des del 14 al 16 de març en aquest fòrum or-
ganitzat per l’Ajuntament d’Amposta, dirigit als estudiants de secundària de les Terres de 
l’Ebre i en què s’exposava tota l’oferta formativa del territori.

Tortosa English Festival:

Des del 9 al 15 d’abril es va organitzar a Tortosa la sisena edició d’aquest festival. El Cam-
pus Terres de l’Ebre hi va col·laborar i el dia 13 d’abril s’hi va celebrar, a l’Aula Magna, 
la inauguració del festival així com diversos debats en anglès entre estudiants de diferents 
instituts de secundària, i també estudiants universitaris.

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

El 10 de maig va tenir lloc el VI Fòrum d’Ocupació al Campus Terres de l’Ebre amb la in-
tenció de facilitar la inserció de persones formades a llocs de treball de les Terres de l’Ebre 
o de territoris propers. La iniciativa va ser organitzada per la Càtedra d’Economia Local i 
Regional, l’Institut de l’Ebre i la Cambra de Comerç de Tortosa amb el suport econòmic de 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Hi van participar un total de 
45 empreses i institucions. Es van recollir 777 currículums, es van realitzar 822 entrevistes 
durant tot el dia i va permetre iniciar els tràmits de 34 nous contractes de treball. 

Dia Internacional de la Infermeria:

El dia 11 de maig es va celebrar al Campus el Dia Internacional de la Infermeria. Es va 
programar una taula rodona sobre les experiències dels estudiants del Grau d’Infermeria 
que han fet mobilitat, una sobre la tutorització de les pràctiques clíniques i una altra sobre 
una experiència de cooperació internacional; a més a més, va haver-hi una xerrada sobre 
el treball a l’estranger i es va lliurar el V premi de fotografia Imatges de la Infermeria.
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Acte de lliurament d’orles:

Aquest ha estat el cinquè curs en què s’ha organitzat un acte de lliurament d’orles conjunt 
de tots els ensenyaments del Campus. L’acte es va celebrar el dia 15 de juny al parc de la 
Fira de Remolins, situat al davant del Campus.

Universitat d’Estiu URV-UETE 2018:

En aquesta edició es realitzen 7 jornades de 5 hores cadascuna a la població de Tortosa. En 
concret les jornades programades són:

• «Impressores 3D d’aliments aplicades a la cuina» – 25 de juny

• «Empreses amb cor. Gestió humanista de l’estrès laboral» – 25 de juny

• «Emprenedoria en un entorn rural: singularitats i experiències» – 26 de juny

• «Gestió alternativa de conflictes. La mediació en l’àmbit de la salut» – 28 de 
juny

• «Reporting per a la presa de decisions amb taules dinàmiques d’Excel» – 28 
de juny

• «Aplicacions de la Musica Learning Theory a les escoles» – 4 de juliol

• «Esport i salut: de les bases fisiològiques de l’adaptació a l’entrenament a les 
repercussions patològiques» – 4 de juliol de 2018

Premis de recerca:

Durant el mes de juliol es lliuren els premis, convocats juntament amb el Consell Social de 
la URV i l’Ajuntament de Tortosa, als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de 
cicles formatius de grau superior del curs acadèmic 2017-18. En aquesta ocasió, s’hi van 
presentar un total d’11 treballs de 5 instituts de les Terres de l’Ebre. 

El Campus Terres de l’Ebre, amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Tortosa i la Dipu-
tació de Tarragona i altres entitats en determinades activitats, mitjançant l’Antena Cultural 
Tortosa ha organitzat, participat o col·laborat en aquest seguit d’actes:



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Comencem el curs 
ambTintín»

Exposició

Imatges emmarcades sobre 
les cobertes de Tíntin 
cedides pel Centre de 

Lectura de Reus i el Campus 
Extens de la URV a Reus.

Ho coordina: 
Núria Gil, 

responsable 
Antena Cultural 

Tortosa de la 
URV

Del 
05/09/2017 

al 
29/09/2017

Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

1.500
Per a tot tipus de 

públic
Organització

«Jo confesso, de 
Jaume Cabré»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

15/09/2017
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
18

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració

«Refugiats, l’odissea 
cap a Europa»

Exposició
Exposició itinerant de la 
Diputació de Tarragona.

Ho coordina: 
Núria Gil, 

responsable 
Antena Cultural 

Tortosa de la 
URV

Del 
03/10/2017 

al 
17/11/2017

Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

1.500
Per a tot tipus de 

públic
Organització

A Cel Obert

 Festival 
i itinerari 
cultural i 
artístic

Festival d’intervencions 
efímeres amb la finalitat 

de promocionar projectes 
d’art efímer en espais 

emblemàtics de la ciutat.

Ho coordina: 
.Cristina 

Bestratén, Museu 
de Tortosa 
.Núria Gil, 
responsable 

Campus 
Extens de la 

URV a Tortosa 
(inauguració 
i cloenda del 

festival i membre 
del jurat i de 

l’itinerari cultural 
i artístic)

6, 7 i 8 
d’octubre de 

2017

Museu de Tortosa, 
patis patrimonials 

de Tortosa i 
recorregut per tots 
els espais del nucli 

antic de Tortosa

2.000
Per a tot tipus de 

públic
Suport

«El doctor Rip, de 
Salvador Espriu»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

10/10/2017
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
30

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«K.L. Reich, de 
Joaquim Amat 
Piniella»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

24/10/2017 Museu de Tortosa 22
Per a tot tipus de 

públic
Col·laboració

Sirga Festival

Presentació

«Ib» òpera electroacústica - 
work in progress.

 
Xerrada/presentació del 
procés creatiu operístic 

electroacústic.

Joan Bages, 
compositor de 

l’òpera
10/11/2017

Aula Despuig del 
Conservatori de 

Música de Tortosa
30

Per a tot tipus de 
públic

Suport

Concert «Ib» òpera electroacústica.

Joan Bages, 
Mireia Andreu, 

Jaume Martinez, 
Belen Iniesta, 

Cecilia 
Aymi, Roger 

Padulles, Jaume 
Rocamora, 

Andreu 
Carranza, 

Roman Aixendri, 
Alex Sanso, 
Morphosis 
Ensemble

11/11/2017
Auditori Felip 

Pedrell de Tortosa
200

Per a tot tipus de 
públic

Suport

«L’Omnibus de 
la mort, de Toni 
Orensanz»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura, amb la presència de 

l’autor.

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

14/11/2017
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
37

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

DOCUMENTALS_
terres LAB: «Terres 
Catalunya - anàlisi 
i oportunitats d’un 
projecte de país»

Projecció i 
conferència

Projecció dels films:

Mountaineering to Yushan, 
guanyador del premi Terres 
de l’Ebre al film que millor 

il·lustra la sostenibilitat

Thank You Earth, guanyador 
de la millor producció 

competició Comunicació 
turística 

Presentació del congrés 
«terres LAB».

Santi 
Valldeperez, 

Filmsnòmades
16/11/2017

Sala de graus del 
Campus Terres de 

l’Ebre
20

Per a tot tipus de 
públic

Suport

«Guixem el que no 
ens representa!», 
URVIART. Acció #9 

Exposició

L’URVIART d’enguany ens 
va invitar a reflexionar 

sobre com es pot mostrar 
un mateix relat narrat per 

diferents interlocutors.

Projecte de: 
Cristina 

Bestraten, 
arquitecta

 
Ho coordina: 

Núria Gil, 
responsable 

Campus Extens 
de la URV a 

Tortosa 

Del 
22/11/2017 

al 
22/12/2017

Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

1.500
Per a tot tipus de 

públic
Organització

XERRADA cicle 
URVIART. #Accció 
9: 
«Llibertat 
d’expressió i art, una 
relació dialèctica?»

Conferència
Activitat paral·lela a 
URVIART. Acció #9.

Conferència a 
càrrec de Sofia 
Royo Andreu, 

polítologa

14/12/2017
Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

35
Per a tot tipus de 

públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Concert de Nadal» Concert

Aquest any es comptà amb 
l’actuació de la soprano 

Cecília Aymí. El concert anà 
a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de Tortosa dirigida 

pel mestre Jordi Bonilla.

Orquestra de 
Cambra de 

Tortosa (OCTO) 

Cecília Aymí, 
soprano

15/12/2017
Església de 

Remolins - Tortosa
320

Per a tot tipus de 
públic

Organització

«La meva Cristina 
i altres contes, de 
Mercè Rodoreda»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura, amb la presència de 

l’autor.

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

19/12/2017
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
20

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració

«Presentació llibre: 
Versos contra la 
violència»

Presentació

Presentació del llibre Versos 
contra la violència amb 
un espectacle de poesia, 
música, dansa i teatre.

Jesús Tibau, 
escriptors 

diversos i Onada 
Edicions 

Núria Gil, 
responsable 

Campus Extens 
de la URV a 

Tortosa  
Diputació de 

Tarragona

29/12/2017
Teatre Auditori 
Felip Pedrell

900
Per a tot tipus de 

públic
Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Estem en contacte, 
de l’il·lustrador 
Ignasi Blanch»

Exposició

Exposició creada des de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes i l’Auditori de 
Sant Cugat per al Festival 
Nacional de Poesia 2017. 

Està formada per una 
vintena de dibuixos 

inspirats en la necessitat 
humana de comunicar-se, 

d’expressar allò que se sent 
i d’interessar-se per allò que 

commou els altres.  
Són dibuixos que no 

obeeixen a cap encàrrec 
concret, sinó que sorgeixen 
de manera lliure i natural. 

L’il·lustrador roquetenc 
(Roquetes, 1964) comenta 
que són el resultat de les 
seues lectures, de la seua 

infantesa a Roquetes o de la 
seua estada a Berlín, d’aquí 
la gran diversitat d’individus. 

Els personatges que hi 
apareixen són artefactes 
comunicadors: emissors, 
missatges i receptors a la 

vegada.

Ho 
coordina:Núria 
Gil, responsable 
Campus Extens 

de la URV a 
Tortosa

Del 
09/01/18 al 
02/03/2018

Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

1.300
Per a tot tipus de 

públic
Organització

«Guia galàctica per 
a autoestopistes, de 
Douglas Adams»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

18/01/2018
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
16

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Lladres, de Joan 
Todó»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura, amb la presència de 

l’autor.

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

23/02/2018
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
36

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració

«Pedra seca al 
Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre»

Exposició

Exposició cedida dintre 
del programa «Exposicions 

itinerants» del Servei de 
Cultura de la Diputació 
de Tarragona, que inclou 

fotografies i informació de 
la tècnica de construcció 

de marges, cabanes, 
barraques... Així com 

algunes de les edificacions 
més singulars de pedra 
en sec en les diferents 

comarques de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre.

Ho 
coordina:Núria 
Gil, responsable 
Campus Extens 

de la URV a 
Tortosa 

 
Diputació de 

Tarragona

Del 
09/03/18 al 
04/05/2018

Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

1.100
Per a tot tipus de 

públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Violències sexuals 
en l’àmbit d’oci»

Conferència

A càrrec d’Ana Burgos de 
l’Observatorio Noctàmbulas 

(Fundación Salud y 
Comunidad). 

Amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona i 
dins de l’onzena Setmana 
de la Igualtat de la URV, 
Burgos tracta la situació 

de la violència de gènere 
que es viu en l’àmbit de 
l’oci, un tema que pren 

especial rellevància després 
d’agressions com les dels 

autoanomenats «La manada» 
a les Festes de Sant Fermí del 

2016.

Ho 
coordina:Núria 
Gil, responsable 
Campus Extens 

de la URV a 
Tortosa 

 
Observatori de 
la Igualtat de la 

URV

07/03/2018
Aula Magna 

Campus Terres de 
l’Ebre

120
Per a tot tipus de 

públic
Organització

«El quadern de les 
vides perdudes, de 
Silvestre Vilaplana»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

23/03/2018
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
25

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Projecte Delta, de 
Carme Cruelles i 
Llorens Marín»

Exposició

Exposició d’haikus. 
Els haikus són poemes breus 
de tres versos sense rima que 
habitualment fan referència 

a escenes de la natura. 
Aquests poemes d’arrel 

japonesa que parlen 
del Delta són obra de la 

poetessa rapitenca Carme 
Cruelles, que va guanyar 

el 2016 el premi de poesia 
Joan Teixidor, pel seu recull 

d’haikus: Delta. 
L’exposició es complementa 
amb un recull fotogràfic de 

Llorens Marín. 

Núria Gil, 
responsable 

Antena Cultural 
Tortosa

Del 
10/04/18 al 
04/05/18

Primer pis Campus 
Terres de l’Ebre

800
Per a tot tipus de 

públic
Organització

«Sant Jordi al 
Campus amb 
música i lectures. 
Llegeix lliurement!»

Recital 
poètic

Durant tota la jornada 
de Sant Jordi es llegeixen 
lectures de textos literaris 

sorgits de temàtiques 
basades en conceptes de les 
diferents matèries impartides 

al Campus. L’activitat 
compta amb la participació 

del professorat i dels 
estudiants del Campus. 
Les lectures van anara 

acompanyades, a l’inici de 
l’activitat, de la interpretació 
musical del Cant dels Ocells, 

de Pau Casals, a càrrec de 
dos alumnes del Campus.

Ho 
coordina:Núria 
Gil, responsable 
Campus Extens 

de la URV a 
Tortosa

23/04/2018
Vestíbul primer pis 
Campus Terres de 

l’Ebre
500

Per a tot tipus de 
públic

Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

XII Fira Literària 
Joan Cid i Mulet

Fira

Des de fa uns quants anys 
els lectors de les Terres de 

l’Ebre poden fer un tast 
de les novetats editorials 
dels autors locals a la Fira 
Literària Joan Cid i Mulet, 
un certamen que organitza 
l’entitat descentralitzada de 
Jesús en homenatge a aquest 
escriptor nadiu. Durant tres 
dies es programen un ampli 

ventall d’activitats per tot 
el municipi relacionades 
amb el món del llibre i 
la literatura. A més de 

conferències, presentacions, 
recitals, taules rodones 
o lectura de contes, els 
carrers també s’omplen 
d’estands de llibreries i 

institucions de tota la zona. 
La fira aplega nombrosos 

escriptors, editors, llibreters 
i representants de tot l’àmbit 

sociocultural del territori.

Núria Gil, 
responsable 

Campus Extens 
de la URV a 

Tortosa

Del 25 al 28 
d’abril de 

2018 

 
 

Jesús. Llocs 
diversos

900
Per a tot tipus de 

públic
Col·laboració

«El guepard, de 
Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

25/04/2018
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
24

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

«Pompeu Fabra, des 
del diccionari de 
1932»

Exposició

Acció #10 d’URVIART, espai 
de creació col·lectiva. 
Aquesta nova acció se 
centra en la figura de 

Pompeu Fabra, l’autor de 
la normativa ortogràfica, 

gramatical i lèxica del català 
contemporani. 

Com sempre s’interpel·la 
la comunitat universitària a 

participar-hi sobre la petjada 
de l’insigne filòleg català 

quan es compleixen els 150 
anys del seu naixament. 

També es convida a 
reflexionar sobre si fem 

un ús correcte de la nostra 
llengua i al mateix temps ens 

ajudarà a descobrir Fabra. 

Projecte de: 
Cristina 

Bestraten, 
arquitecta 

 
Textos de: Jordi 

Duran 
 

Coordina: 
Núria Gil, 

responsable 
Campus Extens 

de la URV a 
Tortosa

Del 
16/05/18 al 
31/08/2018

Vestíbul Campus 
Terres de l’Ebre

1.200
Per a tot tipus de 

públic
Organització



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

Acte oficial de 
signatura de l’acord 
de nomenament de 
la ciutat de Tortosa 
Capital de la Cultura 
Catalana 2021

Presentació

Tortosa es converteix en la 
segona localitat ebrenca que 
esdevé Capital de la Cultura 
Catalana. Amposta va ser la 

primera, l’any 2006. 
Tortosa serà la dissetena 

Capital de la Cultura 
Catalana. 

Tortosa serà durant un 
any epicentre d’actes i 

espectacles culturals, amb 
l’objectiu d’ampliar la 

difusió i el prestigi del català, 
així com de donar a conèixer 

la ciutat.  
El valor afegit de la 

candidatura de Tortosa serà 
el treball en xarxa amb totes 

les entitats culturals de la 
ciutat.

Acte protocolari, 
discursos, 
actuacions 

musicals i de 
dansa 

25/05/2018
Espai Sant 

Domènec - Tortosa
200

Membres del 
Govern de 

l’Ajuntament 
de Tortosa i 

responsables 
d’entitats i 
institucions 

col·laboradores

Col·laboració

«Salabror de riu, de 
Baltasar Casanova i 
Giner»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura, amb la presència de 

l’autor.

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

29/05/2018
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
50

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració



Títol de l’activitat Tipologia Descripció de l’activitat

Persona/es 
que realitza 
l’activitat i 

càrrec

Data/es Lloc
Públic 

assistent 
(aprox.)

Públic objectiu
Tipus 

participació 
Antena

Fira Litterarum 
 
11a Fira 
d’Espectacles 
Literaris 
 
15a Fira del Llibre 
Ebrenc

Fira

Litterarum és una fira 
professional que promou 

obres de qualsevol disciplina 
de les arts de l’espectacle 
basades en textos literaris 
escrits originàriament en 
llengua catalana i que 
no han estat concebuts 

originalment per a l’escena. 
Una simbiosi creativa entre 
literatura i arts escèniques 

impulsada per l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre i la Institució 

de les Lletres Catalanes.  
El seu àmbit és el del 

domini lingüístic del català 
(Catalunya, el País Valencià, 

les Illes Balears, Andorra, 
la Franja de Ponent, la 

Catalunya Nord i l’Alguer) 
i des de la seua creació 
el 2007 ha fet créixer 

considerablement el nombre 
de creacions escèniques 
inspirades en la literatura 
i ha sabut apropar autors 
de les lletres catalanes de 

totes les èpoques, clàssics i 
contemporanis, a un públic 

més ampli.

Assistència a 
taules rodones, 
actes literaris i 
escènics per a 
programadors 
i debat amb 

agents culturals 
del territori 

Del 24 al 27 
de maig de 

2018
Móra d’Ebre

90, el 
treball 
tècnic  

1.000, 
assistència 

a la fira

Regidors de 
Cultura, tècnics 

de Cultura, 
responsables 

d’equipaments 
culturals i 

d’institucions 
culturals

Participació

«En nadar dos 
pájaros, de Flann 
O’Brien»

Club de 
Lectura

Nova sessió del Club de 
Lectura.

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

28/06/2018
Biblioteca 

Marcel·lí Domingo
28

Per a tot tipus de 
públic

Col·laboració
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Col·laboracions del Campus Terres de l’Ebre en activitats organitzades 
per altres organismes

Durant el curs 2017-18, el Campus Terres de l’Ebre ha col·laborat en les següents activitats, 
relacionades en bona mesura amb els ensenyaments del Campus i/o activitats d’interès per 
a la ciutadania:

Tipus 
d’activitat

Descripció Participant / ponent Organitzador Data

Jornada/des
Xerrada col·loqui: 

«La diabetis 
Infantil»

Pilar Montesó, Jordi 
Ortiz, Stella Miniasi, 
Giovana Calcagno, 
Neus Rodríguez, 

Isabel Cortés, Jaume 
Rosal, Anna Algueró

Facultat d’Infermeria 
i ICS Terres Ebre

25 de setembre de 
2017 

Jornada/des
 VII Curs de Cultura 
Popular: «Identitat, 
folklore i educació»

 

Arxiu de Folklore 
del Departament de 
Filologia Catalana 
de la Universitat 
Rovira i Virgili

19 d’octubre de 
2017

Jornada/des

II Seminari de 
Ferides Cròniques a 
les Terres de l’Ebre: 

«Més enllà del 
curar»

 ICS Terres de l’Ebre
20 d’octubre de 

2017

Jornada/des

Jornada Tècnica 
sobre Sistemes 

Fluvials Temporals 
a Catalunya

Azael Fabregat, 
Pere Josep Jiménez, 
Núria Cid, Carolina 

Solà, César 
Gutiérrez, Vicenç 

Acuña, Marc Vilahur

Grup de Treball de 
Custòdia Fluvial

16 de novembre 
de 2017

Jornada/des «Ètica del cuidar»
Montserrat Busquets 

i Ana Mulet 
ICS Terres de l’Ebre

20 i 22 de 
novembre de 

2017

Jornada/des
I Seminari de 

Doctorats de l’ICS 
Terres de l’Ebre

Dr. Francesc 
Diaz, Dra. Mar 

Lleixà, Dra. Silvia 
Reverté, Dra. Elena 
Solà, Dra. Estrella 

Martínez, Dra. Dora 
Blanch, Dra. Laura 

Claverias, Dr. Carlos 
López i Dr. Enric 

Sirvent 

ICS Terres de l’Ebre
29 de novembre 

de 2017

Jornada/des

XXXIV Jornades 
Mèdiques i de la 
Salut de les Terres 
de l’Ebre: «Canvi 

climàtic a les Terres 
de l’Ebre i salut»

 
Acadèmia Ciències 

Mèdiques
22 i 23 de febrer 

de 2018
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Relacions externes

El Campus Terres de l’Ebre està representat en els següents consells i fundacions:

• 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 
durant 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 2018.

• Participació en el VI Fòrum d’Ocupació del Campus Terres de l’Ebre. Maig 
2018

• Jornades de Portes Obertes. Abril 2018.

• Activitat de captació d’alumnes: visita d’alumnes de Ciències de la Salut dels 
instituts Joaquim Bau de Tortosa (16 de febrer) i l’IES de l’Ebre (7 de març).

• Participació en l’organització de l’activitat de col·laboració del Campus amb la 
Marató de TV3. Desembre de 2017.

• Participació en les sessions informatives prèvies a la matrícula i en les jornades 
d’acollida. Juliol i setembre de 2017-18.

Ponents invitades en reunions científiques

• Albacar, N.: Taula «Metodologies i aplicacions de la recerca en salut mental i 
addiccions» en el X Seminari Internacional d’Investigació en Infermeria. URV. 
Tarragona, 14 de desembre de 2017.
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Ponències

• Presentació comunicació oral al XXI Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados (INVESTEN): «Experiencias de los estudiantes en las prácticas 
clínicas». Bonfill-Accensi, E.; Lleixa-Fortuño, M.; Sáez-Vay, F.; Albacar-Rioboo, 
N.; Martínez-Segura, E.; Pla-Canalda, E.; Reverte-Villaroya, S.; Mateu-Gil, M. 
Madrid, 14-17 de novembre de 2017. 

• Presentació comunicació oral al XXI Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados (INVESTEN): «Afrontamiento e ictus: nuevas aproximaciones». 
Reverte-Villaroya, S.; Suñer-Soler, R.; Font-Mayoles, S.; Dávalos-Errando, A.; 
Sanjuan-Menendez, E.; Muñoz-Narbona, L.; Bonfill-Accensi, E.; Albacar-Rio-
boo, N.; Lleixa-Fortuño, M. Madrid, 14-17 de novembre de 2017. 

• Presentació comunicació oral a la 7a Jornada Catalana d’Infermeria de Salut 
Mental: «Qualitat de vida de l’adolescent amb trastorn mental i les vivències 
relacionades amb l’ingrés». Sarrió, L.; Lleixà, M.; Albacar, N.; Ferrer, R.; Se-
quer, J.; Adell, B. Barcelona, 26-27 octubre de 2017.

Presentació de pòster: 

• Presentació pòster al XXXV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental: 
«El interés enfermero en investigación en salud mental: Un análisis del progra-
ma de doctorado de la URV». Ferré, C.; Raigal, L.; Albacar, N.; Montesó, P.; 
Lluch, T. Santiago de Compostel·la, 23 de març de 2018.

Tribunals

• Albacar, N.: secretària de tribunal de la tesi «Efectividad de un programa de 
promoción y prevención de la salud mental positiva en estudiantes de grado de 
enfermería». Doctoranda: Disorionaria Soares de Carvalho. URV, Tarragona, 8 
de febrer de 2018. 

Defensa de tesi

• «Les herbes remeires per a cures de salut en un entorn rural». Salvadora Blan-
ch Callau. Directores: Maria Luisa Panisello Chavarria i M. Inmaculada Pastor 
Gosálbez.
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Projectes

• Número de projecte/contracte: PI16/01576. Títol del projecte/contracte: «Efec-
tividad de un programa para fomentar la salud mental positiva mediante la 
web i app “cuidadores cronicos” Ensayo clínico aleatorizado». Empresa/ad-
ministració finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Durada: 2016-2018. 
Investigador/a principal: Núria Albacar, Carme Ferré.

Participació en grups de recerca

• Panisello, M.: Social & Business Research Laboratory - SBRlab .Universitat Ro-
vira i Virgili.

Assistència a congressos, jornades i cursos

• Querol, M.P.: II Jornada d’Estudiants d’Infermeria de l’ADEIC. Terrassa, 12 
març 2018.

• Querol, M.P.; Albacar, N.: Jornada nacional Dedicated Education Units in Eu-
rope. Barcelona, 17 abril 2018.

• Querol, M.P.: Curs Salut Mental Perinatal. Tortosa, 16, 18 i 24 abril 2018.

• Sáez, F.; Bonfill, E.; Reverté, S.; Albacar, N.: Assistència al XXI Encuentro Inter-
nacional de Investigación en Cuidados (INVESTEN). Madrid, 14-17 novembre 
2017. 

• Sáez, F.; Albacar, N.: VII Curs d’Infermeria Quirúrgica de les Terres de l’Ebre: 
«Impliquem els usuaris en el seu procés quirúrgic?» Tortosa, 17 i 18 novembre 
2017. 

• Bonfill, E.; Sáez, F.; Albacar, N.: I Seminari de Doctorats ICS TE. Aula Magna 
del CTE de la URV, 29 novembre 2017, amb una durada de 3 hores lectives.

• Sáez, F.; Bonfill, E.; Albacar, N.: Assistència al X Seminari Internacional d’In-
vestigació d’Infermeria. Tarragona, 14 desembre 2018.

• Querol, M.P.; García, M.: II Jornada d’Estudiants d’Infermeria de l’ADEIC. Ter-
rassa, 12 març 2018.

• Albacar, N.: II Jornada d’Innovació i Recerca en Infermeria de Salut Mental i 
Addiccions: «Evolució de la innovació i la recerca en la xarxa ISMENTAL-A». 
UB. Barcelona, 1 juny 2018.
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Membre comitès

• Sáez, F.; Albacar, N.: Membre del Comitè Científic del VII Curs d’Infermeria 
Quirúrgica de les Terres de l’Ebre: «Impliquem els usuaris en el seu procés 
quirúrgic?». Tortosa, 17 i 18 novembre 2017.

• Albacar, N.: Comitè Científic d’avaluació de la convocatòria 2018 de la Fun-
dació Dr. Ferran.

Mobilitat

Mobilitat internacional d’estudiants: 

• Erasmus In: 3 estudiants (1 d’Oporto i 2 d’Açores)

• Erasmus Out: 7 estudiants (Oporto, Lisboa, Lió, Borås, Cork)

• MOU Out: 1 estudiant a la Universidad de La Frontera (Xile).

• Visita de 15 estudiants de Ciències de la Salut de la James Madison University 
de Virgínia el dia 17 de maig.

Mobilitat professorat:

• Panisello, M.: Estada a la Universitat de Santa Cruz do Sul (Brasil) del 16 de 
juny al 20 de juliol

• Mateu, Marisa: Estància a la Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua) del 
5 al 14 de febrer. Va visitar la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua-
FAREM Matagalpa.

• Del 25 al 28 d’abril va fer una estància a Berner Bildungszentrum Pflege, a 
Suïssa amb motiu de la Conferència anual del European Nursing Module.

• Mobilitat professorat In.

• El dia 17 de maig visita d’una professora de la James Madison University de 
Virgínia; el dia 24 de maig visita de dues professores de l’Escola Superior de 
Emfermagem do Porto; del 24 al 26 de juny visita de dues professores de la 
NTNU de Trondheim (Noruega).

• Montesó, P.: Luther College. Estada postdoctoral: 1/02/2018-4/03/2018.
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Mobilitat d’estudiants a través de SICUE:

• 13 estudiants han marxat (València, Castelló, Alacant, Múrcia, Sant Sebastià, 
Santiago de Compostel·la i Palma de Mallorca).

Publicacions:

• Panisello Chavarria, M. Luisa; Mateu Gil, M. Luisa; Pastor Gosálbez, M. In-
maculada. Las enfermedades cardiovasculares en mujeres: La mirada del per-
sonal sanitario. Emociones y salud. Una mirada con perspectiva de género. 
Col·lecció Psique, núm. 21. Universitat Jaume I.

• Monteso Curto, Maria Pilar; Romaguera, Sara de Fatima; Mateu Gil, María 
Luisa; Cubi Guillen, Maria Teresa; Sarrió, Lidia; Bradley, Stephen; Panisello 
Chavarria, María Luisa. Problems and Solutions for Patients with Fibromyalgia: 
Building New Helping Relationships. Journal of Advanced Nursing - Decision 
on Manuscript ID JAN-2016-0952.R2.

• Albacar, N. «Cuidados enfermeros a la persona con esquizofrènia u otros tras-
tornos psicóticos», dins Manual de la infermera residente en salud mental. 
ISBN 978-84-966764-1-3.

Revisores i editores de revistes científiques

• Revista: Àgora d’Infermeria, participació de Núria Albacar. Any 2017/18. Con-
sell de Redacció.

• Revista: Àgora d’Infermeria, participació de Pilar Montesó. Any 2017-18. Co-
mitè Científic.

• Revista: Atención Primaria, participació de Pilar Montesó. Any 2017-18. Co-
mité Científic.

• Activitats de responsabilitat social

• Núria Albacar ha participat en l’Associacio d’Exalumnes i Amics de la Facultat 
d’Infermeria de Tortosa com a tresorera.
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Transferència

• Assistència a la xerrada col·loqui de transferència de recerca organitzada per 
les dones d’associacions de fibromiàlgia amb el títol «Problemes i solucions 
detectades en pacients amb fibromialgia: construint una nova relació d’ajut», 
el dia 1 de gener de 2018. Lloc on s’ha organitzat: Centre Cívic Ferreries, Tor-
tosa. Nom de les persones participants: Maite Cubí Guillen, Lidia Sarrió Colás, 
Anna Llàdser, Pilar Montesó Curto.

Administració i Direcció d’Empreses

Altres activitats relacionades amb els ensenyaments

• Sessions informatives prèvies a la matrícula. Juliol 2017.

• Sessions informatives jornades d’acollida. Primera edició setembre 2017 i se-
gona edició octubre 2017.

• Sessió informativa adreçada als tutors acadèmics, dins del Programa d’Acció 
Tutorial (PAT), per a la preparació del curs 2017-18. Setembre 2017.

• Lliurament dels convenis de pràctiques externes als estudiants de 4t curs i pre-
sentació del tutor/a de pràctiques i sessió informativa posterior sobre les condi-
cions de l’estada en pràctiques externes. Setembre 2017.

• Presentació a tots els estudiants de nou accés del seu tutor/a acadèmic amb la 
realització d’una primera reunió grupal. Setembre 2017.

• Sessió informativa sobre el funcionament i l’elaboració del Treball de Fi de 
Grau (TFG) adreçada als estudiants de 4t curs. Setembre 2017.

• Curs intensiu: Introducció a les Matemàtiques, destinat als estudiants de primer 
curs d’ADE al Campus Terres de l’Ebre. Setembre/octubre 2017.

• Sessió formativa adreçada als estudiants que han d’elaborar el TFG: «Suport 
i eines per al TFG. Fonts d’informació per economia i empresa», a càrrec del 
CRAI del Campus Terres de l’Ebre. Setembre 2017.

• Sessió informativa de matrícula per als estudiants preinscrits a la convocatòria 
de setembre. Octubre 2017.

• Sessió informativa sobre mobilitat per al curs 2018-19 organitzada per l’I-Cen-
ter i dirigida als estudiants del Campus per videoconferència. Octubre 2017.
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• Sessió informativa sobre el funcionament i l’elaboració del TFG dins del pro-
grama d’aprenentatge i serveis (APS) dirigida a tutors/es i als estudiants matri-
culats al TFG. Octubre 2017.

• Retransmissió per videoconferència de la inauguració del curs 2017-18 a la Fa-
cultat d’Economia i Empresa (FEE) amb la lliçó inaugural: «El turismo: pasado, 
presente y futuro», a càrrec del Sr. Simón Pedro Barceló, president de Barceló 
Hotel Group. Octubre 2017

• Assistència a la XVI Jornada Gresol: «Nou cicle econòmic: nous reptes», realit-
zada a Tortosa. Octubre 2017.

• Sessió informativa sobre el funcionament i l’elaboració del TFG adreçada als 
tutors/es del TFG del curs 2017/18. Novembre 2017.

• Sessió informativa adreçada al professorat de nova incorporació a la FEE amb 
docència al Campus Terres de l’Ebre. Novembre 2017.

• Sessió formativa adreçada als estudiants que han d’elaborar el TFG: «Elabora la 
bibliografia del teu TFG amb Mendeley», a càrrec del CRAI del Campus Terres 
de l’Ebre. Novembre 2017.

• Col·laboració amb la Marató de TV3. Desembre 2017.

• Participació a la Fira de Sant Tomàs. Organitzada per l’Institut Joaquim Bau de 
Tortosa. Gener 2018. 

• Sessió informativa adreçada al professorat de nova incorporació a la FEE amb 
docència al Campus Terres de l’Ebre. Segon quadrimestre, tres edicions: gener, 
febrer i març 2018.

• Jornada de Portes Obertes al grau ADE al CTE. Tres edicions: una el mes febrer 
(2018) i dues més el mes d’abril (2018).

• Taller d’orientació professional: «Com afrontar l’entrevista de selecció». Febrer 
2018.

• Participació a la Setmana de la Ciència i de les Humanitats, amb la programa-
ció del taller: «Què cal per ser un bon directiu?», a càrrec de Matilde Villarro-
ya, Josep Miró i Laia Grau. Hi van participar estudiants de l’Institut de Roque-
tes, l’Institut Cristòfor Despuig i l’Institut Joaquim Bau. Febrer 2018.

• Participació a l’EbreChallenge 2018. Taller creatiu en el qual van participar 
estudiants de 1r curs del grau ADE al CTE. Pavelló Municipal d’Esports de Tor-
tosa. Febrer 2018.

• Assistència a la presentació del projecte VIRTLABS al Campus Terres de l’Ebre. 
Març 2018.

• Participació al Fòrum Jove 2018 d’Amposta. Març 2018.

• Conferència: «Moneda social. Experiència de la Xarxa Eco de Tarragona», a 
càrrec de Roger Càceres Pari, membre de la Xarxa ECO de Tarragona. Abril 
2018.

• 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 
2018.
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• Elaboració d’un anunci televisiu per donar a conèixer el VI Fòrum d’Ocupació 
al Campus Terres de l’Ebre, per part dels estudiants de tercer del grau ADE al 
CTE de la URV en el marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Ven-
des. Abril 2018.

• Participació al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Març 2018.

• Sessió informativa sobre mobilitat organitzada per l’I-Center, via videoconfe-
rència, adreçada als estudiants del Campus que faran mobilitat el curs vinent 
2018-19.

• Sessió informativa sobre el programa de màsters de la Facultat d’Economia i 
Empresa adreçada als estudiants de 4t curs del grau d’ADE. Abril 2018.

• Sessió informativa sobre pràctiques externes curriculars i extracurriculars per 
als estudiants de 3r i 4t curs del grau d’ADE. Abril 2018.

• Assistència al V Mercat de Projectes Socials en què es va presentar el catàleg 
de projectes al professorat i estudiantat de la URV per elaborar el TFG. Maig 
2018.

• Visita dels estudiants matriculats a l’assignatura Sociologia de l’Empresa a 
l’empresa Jabil Packaging Solutions de Tortosa. Maig 2018.

• Participació al VI Fòrum d’Ocupació Universitària de captació i retenció de 
talent al Campus Terres de l’Ebre. Maig 2018.

• Reunió informativa sobre pràctiques externes curriculars i extracurriculars de 
la FEE adreçada a les empreses i/o institucions en el marc del VI Fòrum d’Ocu-
pació. Maig 2018.

• Sessió informativa sobre el funcionament dels diferents programes de la Fa-
cultat d’Economia i Empresa per acollir estudiants en pràctiques adreçada a 
empreses i institucions. Maig 2018.

• Xerrada: «Internet: el centre comercial del món». Activitat divulgativa i de cap-
tació adreçada a centres de secundària. A càrrec de Pau Antó Espelta. Abril 
2018.

• Mobilitat d’estudiants a través del programa Erasmus curs 2017-18: una estudi-
ant a la Université de Montpellier (França).

• Presentació dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a diferents centres 
de secundària acompanyant el professorat de la FEE que fa conferencies di-
vulgatives: Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita (Gener 2018) i Institut 
Joaquim Bau. Febrer 2018. 

• Visites de captació d’estudiants a diferents centres de secundària, acompa-
nyant els tècnics de l’Oficina d’Orientació Universitària: Institut Ramon Beren-
guer IV d’Amposta (novembre 2017), Sagrada Família (gener 2018), Institut de 
Tecnificació (gener 2018), Institut de Roquetes (febrer 2018), Institut de Delte-
bre (febrer 2018), Institut Ramón Cid (febrer 2018), Institut Cristòfor Despuig 
(març 2018), Institut de l’Ebre (març 2018) i Institut Montsià (març 2018).
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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 2017.

• Xerrades informatives sobre els graus d’Educació Infantil i Primària al CTE adre-
çades a l’alumnat de cicles formatius de l’INS de l’Ebre de Tortosa (21-03-18), 
de l’INS Julio Antonio de Móra d’Ebre (29-03-18) i de l’IES Montsià (06-03-18).

Cicle de conferències 2017-18

Activitat

DATA: 12-09-17

HORARI: de 13.00 h a 
1400 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Tècniques i estratègies de dinamització a l’aula»

DATA: 19-09-17

HORARI: de 13.00 h a 
14.00 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Diferents maneres d’intervenir en situacions de conflicte a l’aula»

DATA: 21-09-17

HORARI: de 13.00 h a 
14.00 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Centres de Recursos Pedagògics (CRP)»

DATA: 16-10-17

HORARI: de 10.30 h a 
11.30 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Camps d’Aprenentatge (CdA)»

DATA: 13-11-17

HORARI: de 12.30 h a 
13.30 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Parlem d’assetjament»
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Activitat

DATA: 11-12-17

HORARI: de 12.30 h a 
13.30 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)»

DATA: 19-02-18

HORARI: de 10.00 h a 
12.00 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Procés de lectoescriptura a l’educació infantil i a l’educació 
primària»

DATA: 27-02-18

HORARI: de 13.00 h a 
14.30 h

LLOC: Aula 103

Conferència:

«Importància i evolució de la tradició, la cultura tribal i el 
xamanisme en l’educació i els models socials actuals»

DATA: 6-03-18

HORARI: de 13.00 h a 
14.30 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Els jocs en els temps dels moriscs. Una proposta per acostar-se al 
món lúdic del segle xvi»

DATA: 12-03-18

HORARI: de 11.00 h a 
12.00 h

LLOC: Aula Magna

Conferència:

«Treball per projectes i aprenentatge cooperatius» 

Realització de jornades 

• X Jornada d’Educació Infantil de les Terres de l’Ebre: «Tu, jo i els altres: una 
mirada sistèmica de l’educació infantil». 24 de febrer de 2018. 

• Jornades de Portes Obertes. 7 de febrer, 11 d’abril i 21 d’abril de 2018.

• VIII Jornada d’Educació Primària de les Terres de l’Ebre: «Tu, jo i els altres: una 
mirada sistèmica de l’educació primària». 10 de març de 2018.

• Col·laboració amb les XVIII Jornades d’Escola Rural 2018, en la formació ini-
cial dels mestres de Catalunya: «L’escola rural: un marc per la innovació». 9 i 
10 d’abril de 2018.

• Col·laboració amb la jornada: «Experiències internacionals en la formació de 
docents: professionalització i treball en xarxa», organitzada per la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.
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Col·laboració amb entitats i institucions

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

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

• Col·laboració amb el Tortosa English Festival el 13 d’abril de 2018, realitzant 
activitats adreçades a alumnat d’educació primària.

• Col·laboració amb la Mostra de Robòtica Educativa de Terres de l’Ebre, RobotE-
bre, celebrada l’11 de maig al pavelló firal de Remolins (Tortosa).

• Col·laboració amb les jornades AproPA’T, organitzades per l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, el 
dia 11-11-17. L’objectiu principal és estretir les relacions entre els centres edu-
catius i els equipaments patrimonials, buscant com els uns i els altres podem 
treballar conjuntament. La temàtica: projectes col·laboratius entre museus i 
centres educatius.

• Col·laboració amb el programa STEM (Science, Technology, Engineering and 
Maths) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

• Col·laboració amb el CRAE Coll de l’Alba.

• Col·laboració amb l’empresa Tortosa Sport.

• Col·laboració amb la segona edició del programa EduHack. EduHack és una 
iniciativa del programa mSchools per connectar, inspirar i oferir les eines als 
directors i docents d’avui per dissenyar nous models d’ensenyament i apre-
nentatge incorporant 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 desenvolupar solucions de manera creativa i col·laborativa.

Altres activitats

• Intervenció al programa de ràdio Tortosa el 21 de febrer de 2018.

• Participació en la Comissió de Pràcticum del programa per la Millora de la 
Formació Inicial dels mestres (MIF).

• Participació en la Comissió Pedagògica de Pràcticum organitzada pel Servei 
d’Orientació i els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament (coordi-
nació de pràctiques d’estudiants universitaris en centres formadors, Departa-
ment d’Ensenyament.)

• Participació en la Comissió General de Pràcticum organitzada pel Servei d’Ori-
entació i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament (Coordinació de 
pràctiques d’estudiants universitaris en centres formadors. Departament d’En-
senyament.)

• Participació en el Dia de la Ciència 2018, el 15 de febrer de 2018, amb la rea-
lització del taller: «Per què som com som i com aprenem?», adreçat a alumnat 
de batxillerat d’humanitats i ciències socials de diferents Instituts de la demar-
cació.
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• Sessió d’informació adreçada als estudiants de 4t curs dels graus d’Educació 
Infantil i Primària del CTE, amb la finalitat de rebre informació directa sobre 
les accions a fer una vegada acabin el 4t curs i sobre la seva futura inserció 
laboral al Departament d’Ensenyament. Dimarts 22 de maig de 2018, 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’En-
senyament 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 als estudiants dels graus d’Educació Infantil i 
Primària sobre com trobar ofertes de pràctiques de diferents empreses o insti-
tucions i diferents portals de treball per a estudiants graduats.

• Sessions de formació adreçades als estudiants dels graus d’Educació Infantil i 
Primària del CTE sobre el procés d’investigació a seguir a l’hora de realitzar el 
TFG.

• Sessions de formació adreçades als estudiants dels graus d’educació infantil 
i primària del CTE sobre la cerca bibliogràfica, la plataforma de cerca de re-
cursos electrònics iCercadorPlus, tres bases de dades de l’àmbit d’educació 
(ISOC, ERIC i Scopus) i el programari de gestió de referències bibliogràfiques 
Mendeley.

• Realització de reunions periòdiques per donar informació diversa a totes les 
classes dels estudiants dels graus d’Educació Infantil i Primària del CTE, i per 
fer un seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge.

• Realització de reunions amb els/les delegats/des de tos els cursos dels graus 
d’Educació Infantil i Primària del CTE.

• Col·laboració a la Trobada de Corals de les Terres de l’Ebre.

• Acord de col·laboració de propostes de TFG per als estudiants dels graus 
d’Educació Infantil i Primària del CTE per part dels centres educatius de la 
demarcació.

• Activitats d’observació guiada i participativa, i d’implementació de propostes 
d’innovació als centres educatius, dins dels programes d’assignatures i matè-
ries.

• Realització d’una setmana de pràctiques de matèria en alternança, des del 7 de 
maig de 2018 fins a l’11 de maig de 2018, amb els estudiants de 1r curs dels 
graus d’Educació Infantil i Primària del CTE a diferents centres de la demarca-
ció de les Terres de l’Ebre.

• Reunió general de professorat del CTE amb la finalitat de valorar el quadrimes-
tre anterior i de preparar el següent (18-1-18).

• Emplenar document d’avaluació final dels estudiants dels graus d’Educació 
Infantil i Primària del CTE (18-6-18).

• Reunió general de professorat del CTE amb la finalitat de valorar el curs i de 
preparar el següent (03-07-18).



35

Activitats relacionades amb els pràcticums formals i el TFG

 

CRONOGRAMA PRÀCTICUM I TFG 4t CURS

DIA ACCIÓ HORARI LLOC

06-09-17
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 el TFG.

11.30-13.00 Aula Magna CTE

07-09-17

Reunió conjunta entre el professorat de 
centres educatius i el de la URV amb la 

finalitat de recordar les línies estratègiques 
del Pràcticum i de consensuar criteris 

comuns per al desenvolupar-lo.

11.00-12.00 Aula Magna CTE

07-09-17

Reunió del professorat tutor de Pràcticum 
de la URV, dels centres educatius i els 
estudiants URV per concretar el pla de 

treball.

12.00-13.00 
Diferents espais 

CTE

12-09-17
1a sessió de formació sobre «Metodologia 

d’investigació».
11.00-12.30 Aula Magna CTE

12-09-17 Conferència. 13.00-14.00 Aula Magna CTE

14-09-17
2a sessió de formació sobre «Metodologia 

d’investigació».
9.30-11.00 Aula Magna CTE

14-09-17 Conferència. 13.00-14.00 Aula Magna CTE

19-09-17
3a sessió de formació sobre «Metodologia 

d’investigació».
11.00-12.30 Aula Magna CTE

19-09-17 Conferència. 13.00-14.00 Aula Magna CTE

21-09-17
Sessió de formació del CRAI. Recerca 

d’informació. Alumnat grau d’educació 
primària.

10.00-11.15
Aula 

d’informàtica 102

21-09-17
Sessió de formació del CRAI. Recerca 

d’informació. Alumnat Grau d’Educació 
Infantil.

11.30-12.45
Aula 

d’informàtica 102

21-09-17 Conferència. 13.00-14.00 Aula Magna CTE

Setmana 

12-15/09-17

Primera reunió de tutoria amb el tutor/a de 
la FCEP-URV amb la finalitat de planificar 

el treball que s’ha de dur a terme i 
d’aclarir dubtes als estudiants.

A concretar per 
cada tutor/a

A concretar per 

cada tutor/a

Setmana 

18-22/09-17

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

25-09-17 Inici del període de pràctiques al centre 
educatiu assignat.

 

16-10-17
Reunió dels estudiants amb el responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés.
9.00-10.00 Aula Magna CTE

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

de la investigació».
10.00-11.30 Aula Magna CTE
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CRONOGRAMA PRÀCTICUM I TFG 4t CURS

DIA ACCIÓ HORARI LLOC

16-10-17

Reunió dels estudiants amb el tutor/la 
tutora de la FCEP-URV amb la finalitat de 
fer un seguiment 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

A concretar per 
cada tutor/a

13-11-17
Reunió dels estudiants amb el responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés.
9.00-10.00 Aula Magna CTE

13-11-17
Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària.
10.00-11.30 Aula Magna CTE

13-11-17

Reunió dels estudiants amb el/la tutor/a 
de la FCEP-URV amb la finalitat de fer 
un seguiment del pla de treball i aclarir 

dubtes de l’alumnat.

Presentació dels apartats de la memòria 
pactats prèviament.

A partir de les 
12.00

A concretar

30-11-17 Data límit per demanar avançament de la convocatòria de TFG al gener.

11-12-17
Reunió dels estudiants amb el responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer un 

seguiment del procés.
9.00-10.00 Aula 109

11-12-17
Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària.
10.00-11.30 Aula Magna CTE

11-12-17

Reunió dels estudiants amb el/la tutor/a 
de la FCEP-URV amb la finalitat de fer 
un seguiment del pla de treball i aclarir 

dubtes de l’alumnat.

Presentació dels apartats de la memòria 
pactats prèviament.

A partir de les 
12.00

A concretar

22-12-17 Finalització del període de pràctiques.

22-01-18
Data límit de la presentació de la memòria del Pràcticum per part dels estudiants 

del CTE.

22-01-18
Data límit de lliurament de l’avaluació dels estudiants de Pràcticum per part dels 

centres educatius.

25-01-18
Avaluació del Pràcticum per part dels 

tutors i de les tutores del CTE .
13.30-14.30 Aula 227

22-02-18 Data límit de l’avaluació de la memòria del Pràcticum per part del tutor del CTE.

20-05-18 Data límit per demanar l’endarreriment del TFG.

31-05-18 Data límit per lliurar el TFG per a la convocatòria de juny.

19-20-
21/06-18

Tribunals de TFG de la convocatòria de juny.

23-07-18 Data límit per lliurar el TFG per a la convocatòria de setembre.

04-09-18 Tribunals de TFG de la convocatòria de setembre.
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CRONOGRAMA PRÀCTICUM 3r CURS

DIA ACCIÓ HORARI LLOC

14-12-17

Sessió d’informació amb el/la responsable 
de l’ensenyament amb la finalitat de fer un 
recordatori de la matèria de les Pràctiques 

Externes I.

13.00-14.00 Aula Magna CTE

Setmana del 
18 al 22 de 
desembre de 
2017

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

als estudiants.

A concretar 
per cada 
tutor/a

A concretar

per cada tutor/a

Setmanes del 
15 al 19 i del 
22 al 26 de 
gener de 2018

Visita als centres educatius amb la finalitat 
de fer una presentació inicial i de començar 

a concretar el pla de treball.

A concretar 
per cada 
tutor/a

A concretar per 
cada tutor/a

29-01-18 Inici del període de pràctiques al centre 
educatiu assignat.

19-02-18
Reunió dels estudiants amb el/la 

responsable de l’ensenyament amb la 
finalitat de fer un seguiment del procés.

9.00-10.00 Aula Magna CTE

19-02-18
Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària: «Lectoescriptura».
10.00-12.00 Aula Magna CTE

19-02-18

Reunió de l’alumnat amb el/la tutor/a de 
la FCEP-URV amb la finalitat de fer un 

seguiment del pla de treball i aclarir dubtes 
dels estudiants.

Presentació del document de compromís de 
pràctiques.

Presentació dels apartats 1 i 2 de la 
memòria.

A partir de les 
12.00

A concretar

12-03-18
Reunió dels estudiants amb el/la 

responsable de l’ensenyament amb la 
finalitat de fer un seguiment del procés.

9.00-10.00 Aula Magna CTE

12-03-18

Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 
Primària: «Treball per projectes i 

aprenentatge cooperatius» (Àngels Nolla 
Llorens). 

10.00-12.00 Aula Magna CTE

12-03-18

Reunió dels estudiants amb el/la tutor/a 
de la FCEP-URV amb la finalitat de fer un 

seguiment del pla de treball i aclarir dubtes 
dels estudiants.

Presentació dels apartats 3.1 i 3.2. 

A partir de les 
12.00

A concretar

9-04-18
Reunió dels estudiants amb el/la 

responsable de l’ensenyament amb la 
finalitat de fer un seguiment del procés.

9.00-10.00 Aula 109 

9-04-18

Seminari d’Educació Infantil i d’Educació 
Primària (Sra. Consol Sagrera).

10.00-12.00
Aula 109 
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09-04-18

Reunió dels estudiants amb el/la tutor/a 
de la FCEP-URV amb la finalitat de fer un 

seguiment del pla de treball i aclarir dubtes 
dels estudiants.

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

A partir de les 
12.00

A concretar

27-04-18 Finalització del període de pràctiques.

28-05-18
Data límit de la presentació de la memòria del Pràcticum per part dels 

estudiants del CTE.

28-05-18
Data límit de lliurament de l’avaluació dels estudiants del Pràcticum per part 

dels centres educatius.

31-05-18
Avaluació del Pràcticum per part dels 
tutors i de les tutores de la Facultat.

13.30-14.30 Aula 227

22-06-18 Data límit de l’avaluació de la memòria de Pràcticum.

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. En 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. En 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 l’ajuda d’alumnat d’un curs superi-
or a uns altres de cursos inferiors amb la finalitat de facilitar la incorporació i 
l’adaptació d’aquests alumnes al CTE.
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• Continuació dels projectes d’emprenedoria en col·laboració amb la càtedra 
sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Gestió de l’empre-
sa de Serveis Educatius CTE.

• Projecte Ninus. Utilització d’una nova eina que promou l’aprenentatge a l’ho-
ra que diverteix i capta l’atenció de l’alumnat. Una finestra oberta al món 
d’imaginació en la qual els nens i les nenes interactuen i viuen l’aprenentatge, 
i interaccionen, basant-se en la psicomotricitat, mitjançant el moviment del 
cos i respectant el desenvolupament natural de l’alumnat.

• Projecte d’innovació específic: Projecte ETLAB. Projecte per utilitzar les tecno-
logies com a suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

• Projecte QR i RA (realitat augmentada). La realitat 3D, la geolocalització i la 
realitat augmentada s’utilitzen com a eines per connectar el món real i el vir-
tual dins l’àmbit educatiu.

• Formació i utilització dels sistemes de resposta personal.

Convenis

Nous convenis

• Conveni amb l’empresa Post print Sl (Atlantic Devices) per la cessió del mate-
rial: Hue Animation Studio.

• Conveni amb el marc d’entitats Blanquerna.

• Conveni amb l’Associació Atzavara-Arrels.

• Conveni amb Nextec Educativa per la cessió del monitor tàctil Clever Touch.

• Conveni amb la Unió Esportiva Rapitenca.

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 
activitats de formació contínua. 

• Conveni amb l’Instituto Español Cañada Blanch de Londres amb la finalitat de 
continuar enviant estudiants del CTE per fer els pràcticums dels graus d’Educa-
ció Infantil i Primària.

• Conveni amb el Colegio Español Federico García Lorca de París amb la finalitat 
d’enviar estudiants del CTE per fer els pràcticums dels graus d’Educació Infantil 
i Primària.
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• Conveni amb diferents centres educatius del Regne Unit amb la finalitat d’en-
viar estudiants 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 
finalitat d’enviar estudiants del CTE per fer els pràcticums dels graus d’Educa-
ció Infantil i Primària.

• Conveni amb l’escola anglesa: Jigsaw amb la finalitat d’enviar estudiants 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 
projectes 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 2017

El Campus Terres de l’Ebre disposa dels pressupostos que li assigna la Universitat per a les 
despeses corrents i generals de l’estructura de campus i de l’activitat docent de cadascun 
dels ensenyaments, i dels pressupostos amb ingressos finalistes per l’aportació, mitjançant 
una subvenció anual, de l’Ajuntament de Tortosa i de la Diputació, i per ingressos de les 
matrícules a les diferents activitats, que permet tirar endavant les iniciatives d’extensió 
universitària, Antena Cultural de Tortosa, Aules de la Gent Gran i Universitat d’Estiu, entre 
d’altres. Aquest darrer tipus de pressupostos es justifiquen anualment davant les entitats 
concedents de subvencions.
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Orgàniques del pressupost corrent URV

Tot seguit es relacionen les orgàniques en què el pressupost es nodreix de la consignació 
pressupostària de la URV, amb el detall de despeses per tipologia:

Pressupost corrent Campus

6001004
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 1   158,80 355,33 514,13 344,07 170,06

Capítol 2 33.495,81  1.231,43 -8.425,92 26.301,32 24.555,70 1.745,62

Capíto 4 257,50 257,50 257,50

Capítol 6   54,45 8.155,16 8.209,61 8.119,65 89,96

TOTAL 33.495,81 1.444,68 342,07 35.282,56 33.276,92 2.005,64
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Pressupost despeses generals Campus

6001005
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 2 10.604,00  -6.521,26 4.082,74 4.082,74 0,00

TOTAL 10.604,00 0,00 -6.521,26 4.082,74 4.082,74 0,00
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Pressupost activitat docent ADE

6001001
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 1    0,00  0,00

Capítol 2 1.902,41  -571,75 1.330,66 1.330,66 0,00

Capítol 6 211,38  364,86 576,24  576,24 0,00

TOTAL 2.113,79 0,00 -206,89 1.906,90 1.906,90 0,00
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Pressupost activitat docent Infermeria

6001002
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 2 3.899,69  480,11 4.379,80 4.379,80 0,00

Capítol 6 433,30  699,59 1.132,89 1.132,89 0,00

TOTAL 4.332,99 0,00 1.179,70 5.512,69 5.512,69 0,00
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Pressupost activitat docent Educació Infantil i Primària

6001021
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 2 3.195,90  -328,29 2.867,61 3.621,88 0,00

Capítol 6 355,10  1.573,43 1.928,53 1.398,52 0,00

TOTAL 3.551,00 0,00 1.245,14 4.796,14 5.020,40 0,00
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Pressupost accions diverses Campus

6001006
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 1  853,59 -700,00 153,59 153,59

Capítol 2  22.382,21 -1.104,26 21.277,95 21.277,95

Capítol 4  4.787,75 2.580,00 7.367,75 5.829,76 1.537,99

Capítol 6  14.387,22 -10.011,33 4.375,89 193,14 4.182,75

Capítol 7  807,76 1.200,01 2.007,77 1.183,85 823,92

TOTAL 0,00 43.218,53 -8.035,58 35.182,95 7.206,75 27.976,20
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Orgàniques del pressupost d’ingressos finalistes (Ajuntament de Torto-
sa, Diputació de Tarragona)

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

Pressupost accions diverses Ajuntament de Tortosa

6001016
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 1  382,54 5.430,00 5.812,54 5.720,76 91,78

Capítol 2 55.000,00 1.679,89 -6.140,00 50.539,89 41.192,30 9.347,59

Capítol 4  700,00 1.300,00 2.000,00 2.000,00

Capítol 7  1.750,00  1.750,00  1.750,00

TOTAL 55.000,00 4.512,43 590,00 60.102,43 48.913,06 11.189,37
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Pressupost Universitat d’Estiu URV-UETE

7400060
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 1  75,00 3.957,39 4.032,39 4.032,39 0,00

Capítol 2 8.800,00  -1.860,61 6.939,39 6.939,39 0,00

TOTAL 8.800,00 75,00 2.096,78 10.971,78 10.971,78 0,00
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Pressupost Aules de la Gent Gran

7400061
Pressupost 

inicial
Romanents

Modific. 
pressupost

Pressupost 
final

Despesa
Romanent 

‘17

Capítol 1  1.026,00 1.026,00 800,00 226,00

Capítol 2 13.300,00 -2.341,91 10.958,09 10.958,09 0,00

TOTAL 13.300,00 0,00 -1.315,91 11.984,09 11.758,09 226,00


