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Seu del Baix Penedès 

Av. Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga
Tel. 977684950
seubaixpenedes@urv.cat

Dra. Sandra Gilabert Medina, responsable del grau d’Educació Infantil

Sra. M. Jesús Aguarón García, responsable del grau d’Infermeria

Ensenyaments

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Infermeria

Direcció estratègica i de govern

Les línies que es consideren estratègiques tenint en compte la situació actual de la Seu són:

Docència i recerca: consolidar una oferta d’estudis de grau que cobreixi la formació i la 
recerca en l’àmbit de l’educació infantil i de la infermeria.

Tercera missió: establir relacions amb els agents educatius, econòmics, culturals, polítics, 
etc. del territori i amb la societat en general, amb la intenció d’ampliar la implantació de la 
Seu al territori, fomentar la interacció dels agents socials amb la Universitat i fer arribar el 
coneixement i el desenvolupament social a tots els àmbits de la societat. 

Infraestructures: participar com a responsables dels ensenyaments respectius en l’adequa-
ció de les instal·lacions i infraestructures de la Seu als estàndards de la Universitat. 
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Activitats de formació reglada

Durant el curs 2017-18 s’imparteix la formació reglada en aquesta Seu dels graus d’Edu-
cació Infantil i d’Infermeria. El total d’estudiants matriculats ha estat de 349. Per ensenya-
ments, els estudiants matriculats han estat:

• Grau d’Educació Infantil: 165 estudiants

• Grau d’Infermeria:  169 estudiants

Jornada d’acollida dels estudiants

Els dies 12 i 13 de setembre es van organitzar per als dos ensenyaments de la Seu les “Jor-
nades d’acollida 2017-18” per als estudiants de nou accés, per donar a conèixer:

• Funcionament del centre

• Estructura i continguts del grau

• Programes de mobilitat

• Unitats i serveis de de la Universitat: Servei d’Esports, Servei d’Atenció a la Co-
munitat Universitària, CRAI, Servei de Recursos Educatius (INTRANET, MAIL, 
MOODLE), Servei Lingüístic.

• El nivell d’anglès (prova d’anglès)

Mobilitat dels estudiants 

Programa Erasmus

La distribució de les sortides d’estudiants d’ERASMUS ha estat la següent:

País Universitat Sortides Ensenyament

POLÒNIA
UNIWERSYTET IM. ADAMA 

MICKIEWICZA
1

Grau d’Educació 
Infantil

PORTUGAL
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 

DO PORTO

1
Grau d’Infermeria

FINLÀNDIA
KYMENLAAKSON 

AMMATTIKORKEAKOULU
1 Grau d’Infermeria
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Programa SICUE-SENECA

La distribució de les sortides d’estudiants dintre del programa SICUE-SENECA ha estat la 
següent:

Ciutat Universitat Sortides Ensenyament

Múrcia UNIVERSIDAD DE MÚRCIA 1 Grau d’Infermeria

La Laguna UNIVERSITAT DE LA LAGUNA 1 Grau d’Infermeria

Programa ENM (European Nursin Module)

1a Edició ENM (període del 9 al 20 d´octubre de 2017)

Participació de dues estudiants del grau d’Infermeria de la Seu del Baix Penedès que van 
realitzar la seva estada a Østfold University College Faculty of Health & Social Work Stu-
dies, Fredrikstad, Noruega.

2a Edició ENM (període del 5 al 16 de març de 2018)

Participació de dues estudiants del grau d’Infermeria de la Seu del Baix Penedès a Zurich 
University of Applied Sciences, Winterthur, Suïssa

Activitats vinculades a cada ensenyament

Grau d’Educació Infantil

De caràcter acadèmic:

2017

• Sessió informativa per part de la responsable del Pràcticum de Cooperació a 
Nicaragua per tal de donar a conèixer quan i com es pot sol·licitar una plaça 
per realitzar el pràcticum de 4t curs amb la Fundació “El Sueño de la Campa-
na” a Nicaragua, al Campus Sescelades (10-11-2017).

• Xerrada “Els números canten” a càrrec de Toni Giménez, cantant i pedagog, 
realitzada dintre de l’assignatura de Didàctica de les Matemàtiques a Educació 
Infantil. Interpreta una mostra de cançons de nombres i explica l’ús que se’n 
pot fer a les aules d’educació infantil i primer cicle de primària (15-12-2017).
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2018

• Dintre de l’assignatura Infància, Salut i Alimentació es porta a terme una acti-
vitat d’hostaleria realitzat per part de l’Escola de Turisme de la Fundació Santa 
Teresa del Vendrell.

• Durant el curs 2017-18 vam fer una sortida al Camp d’Aprenentatge de la ciu-
tat de Tarragona en el marc de l’assignatura Ensenyament i Aprenentatge de les 
Ciències Experimentals, Ciències Socials i Matemàtiques II que s’imparteix a 
tercer curs del grau d’Educació Infantil. Al Camp d’Aprenentatge els estudiants 
desenvoluparen tres tallers enfocats a l’educació infantil: El zoo petri, Els petits 
romans, El seguici de Santa Tecla. L’objectiu de l’activitat era treballar aplica-
cions didàctiques a l’educació infantil relacionades amb les fonts històriques i 
el patrimoni arquitectònic.

• Xerrada taller “The Historical Roots and Future Directions of Open Access to 
Research and Learning”, realitzada pel Dr. John Willinsky, de la Universitat 
de Stanford, fundador de Public Knowledge Project (PKP). L’objectiu d’aquest 
projecte és augmentar l’accés a la investigació acadèmica i la seva publicació 
d’una manera més independent d’empreses comercials. En aquest sentit, PKP 
ha desenvolupat un programari lliure i de codi obert per a l’administració, pu-
blicació i indexació de revistes, conferències i monografies (24-4-2018).

• Xerrada sobre la intel·ligència emocional i la importància de treballar les emo-
cions a l’escola. Experiències sobre educació emocional aplicades a l’aula i 
anàlisi d’àlbums il·lustrats per treballar les emocions (19-03-18).

• Xerrada “Literatura infantil i dinamització cultural i lectora”, realitzada per part 
de Joan Rioné, responsable de Genovesa Narratives Teatrals dintre de l’assig-
natura d’Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lectoescriptura III 
(9-04-2018).

• Grup de discussió amb estudiants practicants de 4t en els centres pilot del pro-
jecte ARMIF-15 (21-05-2018).

• Visita a la Fundació Marta Mata Garriga de Saifores (Baix Penedès) i xerrada a 
càrrec de Josep Borrut sobre biblioteques escolars i biblioteques d’aula dintre 
de l’assignatura d’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura III 
(21-05-2018).

• Participació a la trobada de treball Càtedra Catalunya Sud 2040 (URV) per part 
de la Dra. Pilar Iranzo García (31-05-2018).

• Xerrada “L’alumne sord a l’aula” realitzada per part de Josep Escoda del CRE-
DA de Tarragona dintre de l’assignatura Aspectes Educatius i Programes d’In-
tervenció per a l’alumnat amb discapacitat. Juny 2018.

• Xerrada “La Muntanyeta des de dins” realitzada per Raúl Iván Racionero Pera-
les, de l’APPC (Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona). Juny 
2018.

• Xerrada sobre discapacitat visual realitzada per Sara Gimeno, directora de 
l’ONCE de Tarragona. Juny 2018.

• Participació a les Jornades de l’Escola Rural: “L’Escola rural: un marc per a la 
innovació” a Deltebre (Baix Ebre). Abril 2018.
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• Sessió informativa de les pràctiques a Nicaragua realitzada per la coordinadora 
de les pràctiques de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Febrer 
2017.

• El dia 13 de juny, defensa dels treballs de fi de grau dels estudiants del grau 
d’Educació Infantil.

• El dia 16 de juny, els estudiants de 4t curs del grau d’Educació Infantil celebren 
la festa de graduació a l’Auditori Pau Casals de Sant Salvador (el Vendrell).

Desenvolupament del Pla d’acció tutorial grupal i d’orientació i de les pràctiques externes 
a la Seu Baix Penedès: 

2017

• Reunió conjunta entre mestres, tutors acadèmics i estudiants per treballar les 
línies estratègiques del Pràcticum I i consensuar criteris comuns per al seu des-
envolupament i concretar el pla de treball (7-09-17)

• Reunió de planificació del Pràcticum II i del TFG. Formació sobre recerca per 
al TFG (20-09-2017).

• Primera reunió de tutoria amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educa-
ció i Psicologia amb la finalitat de planificar el treball que s’ha de dur a terme 
i d’aclarir dubtes respecte a l’assignatura Pràcticum II (setmanes del 4 al 22 de 
setembre).

• Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia amb la finalitat de fer un seguiment del pla de treball i aclarir dub-
tes. Presentació del document de compromís de pràctiques. (16-10-17).

• Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia amb la finalitat de fer un seguiment del pla de treball i aclarir dub-
tes. Presentació dels apartats 2 i 3 de la memòria del Pràcticum II (13-11-17).

• Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia amb la finalitat de fer un seguiment del pla de treball i aclarir dub-
tes. Presentació apartats de la memòria del Pràcticum II (11-12-17). 

• Reunió dels tutors acadèmics de la URV, dels tutors i coordinadors de Pràcti-
cum dels centres educatius, i dels estudiants per concretar el pla de treball del 
Pràcticum I (13-12-17).

• Reunió de treball amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia amb la finalitat de planificar les actuacions que s’han de realitzar 
durant el Pràcticum (18 al 22 de desembre de 2017).

2018

• Reunió conjunta entre mestres, tutors acadèmics i estudiants per treballar les 
línies estratègiques del Pràcticum i consensuar criteris comuns per al seu des-
envolupament (11-01-2018).

• Primera reunió de tutoria amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educa-
ció i Psicologia amb la finalitat de planificar el treball que s’ha de dur a terme 
i aclarir dubtes als estudiants (19-02-2018).
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• Reunió de tutoria amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psi-
cologia amb la finalitat de planificar el treball de l’assignatura de Pràcticum I 
(12-03-2018).

• Reunió amb els estudiants matriculats de l’assignatura del Pràcticum I per part 
de la responsable de l’ensenyament amb la finalitat de fer un seguiment del 
procés establert (19 de febrer, 12 de març i 9 d’abril).

• Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia amb la finalitat de fer el seguiment del pla de treball corresponent a 
l’assignatura del Pràcticum I. Presentació dels apartats 1 i 2 de la memòria de 
pràctiques (19-02-18).

• Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia amb la finalitat de fer un seguiment del pla de treball i aclarir dubtes 
dels estudiants. Presentació dels apartats 3 i 4 de la memòria del Pràcticum I 
(12-03-18).

• Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia amb la finalitat de fer un seguiment del pla de treball i aclarir dubtes 
dels estudiants en referència als apartats 5, 6 i 7 de la memòria corresponent 
al Pràcticum I (9-04-18).

• Realització de dues sessions d’orientació professional i laboral adreçada als 
estudiants del grau d’Educació Infantil. La Dra. Sandra Gilabert parlarà sobre 
els aspectes relatius a la borsa d’interins, el funcionament de les llistes del De-
partament d’Ensenyament, etc. També es fan dos tallers sobre com millorar el 
currículum i com preparar una entrevista de feina per part de l’Oficina d’Ori-
entació Universitària de la URV. Juny 2018. 

• Lliurament dels TFG per part dels estudiants de 4t curs del grau d’Educació 
Infantil (31-05-18).

De col·laboració amb el territori

• Projecte d’investigació ARMIF 2015-00041 “Competències de coordinació, li-
deratge compartit i treball en xarxa amb la comunitat per al desenvolupament 
de la professió docent i la millora escolar”. Programa de millora i Innovació 
en la Formació de Mestres. Finançat per AGAUR (Agència de Gestió d’Ajudes 
Universitàries i d’Investigació de Catalunya. (27-02-2018). 

• Reunions amb equips directius i mestres de les escoles pilot del projecte AR-
MIF-15: a la Seu del Baix Penedès (setembre-21017) i a Llorenç del Penedès a 
l’octubre, novembre, desembre i febrer.

• Continuació convenis AP-S amb les escoles Teresina Martorell i Àngel Guimerà 
en les assignatures d’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 
I i Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura II de 2n i 3r curs 
del grau d’Educació Infantil de la Seu del Baix Penedès. 

• Invitació a participar del cicle de visites a centres amb projectes educatius sin-
gulars que s’organitzen des de l’MRP del Garraf i del Baix Penedès, que consis-
teix en una visita a l’Institut Mar del Frau de Cambrils (29-11-2017) i a l’escola 
La Riera de Sant Pere de Ribes (30-11-2017). La intenció dels MRP és donar 
a conèixer centres propers a les nostres comarques que funcionen i treballen 
seguint una proposta innovadora, en la línia de la renovació pedagògica. 
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• Invitació a participar del cicle de visites a centres amb projectes educatius sin-
gulars que s’organitzen des de l’MRP del Garraf i del Baix Penedès, que con-
sisteix en una visita a l’escola d’educació primària Arrels de Santa Margarida i 
els Monjos, el dia 7 de març. D’altra banda, el 5 d’abril s’imparteix el Seminari 
d’Escola Bressol i té lloc la visita guiada a l’Escola Bressol El Trenet de Cunit. 
Per últim, el 9 d’abril té lloc la visita guiada a l’Escola Bressol Ralet-ralet del 
Vendrell. La intenció dels MRP és donar a conèixer centres propers a les nos-
tres comarques que funcionen i treballen seguint una proposta innovadora, en 
la línia de la renovació pedagògica. 

• Invitació per part de l’MRP del Garraf i del Baix Penedès a participar en la 40a 
Escola d’Estiu del Baix Penedès, a Saifores, del 2 al 6 de juliol de 2018. Amb 
el títol “Espais que eduquen” s’ofereixen xerrades i tallers que fan reflexionar 
sobre l’espai i el temps com a elements de transformació educativa.

• Manteniment de l’acord de col·laboració entre les escoles Els Secallets i Pla de 
Mar de Coma-ruga i la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia per a la 
utilització dels espais del centre educatiu per a la docència de les assignatures 
de Psicomotricitat, especialment de la part pràctica. Les assignatures impar-
tides a l’Escola Secallets són: treball corporal, desenvolupament psicomotor, 
treball psicocorporal i didàctica de l’educació psicomotriu. En aquesta darrera 
els alumnes del grau d’Educació Infantil dissenyen i porten a terme sessions 
de psicomotricitat amb els alumnes d’educació infantil, sota la supervisió de 
la mestra de psicomotricitat de l’escola i de la professora que imparteix l’as-
signatura. D’altra banda, l’assignatura que s’imparteix a l’Escola Pla de Mar 
de Coma-Ruga és la d’observació i avaluació del joc de l’infant; en aquesta 
assignatura els alumnes del grau d’Educació Infantil dissenyen i intervenen en 
tasques de disseny i intervenció de sistemes d’avaluació de la pràctica psico-
motriu.

Grau d’Infermeria

Activitats amb participació dels estudiants

• Sessió informativa sobre mobilitat SICUE-SENECA i ERASMUS a càrrec de la 
professora María Jiménez, del Departament d’Infermeria, com a responsable 
de mobilitat de la Facultat d’Infermeria. Octubre 2017.

• Xerrada a càrrec de la professora invitada Carmen Jiménez com a experta in-
fermera d’atenció a pacients oncohemàtics, dintre de l’assignatura Infermeria 
en la Persona Gran. Novembre 2017.

• Sessió informativa sobre la preparació de la graduació dels estudiants de 4rt 
curs, realitzada per la responsable del grau d’Infermeria. Febrer 2018.

• Sessions informatives amb el alumnes matriculats a l’assignatura Introducció a 
les Pràctiques Clíniques, per part de la coordinadora de l’assignatura, la pro-
fessora Leticia Bazo, i la professora responsable de l’ensenyament. Març 2018.

• Dintre de l’assignatura Salut, Genere i Desigualtats Socials, que imparteix la 
professora Lina Cristina Casadó, els estudiants de 2n curs van presentar un 
curtmetratge en el Dia Internacional de la Dona al campus Catalunya, No és 
no, de denúncia del masclisme.
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• Sessions informatives amb el estudiants matriculats a l’assignatura Pràctiques.

• Sessió informativa als estudiants de 3r curs per part de la responsable d’ense-
nyament sobre el TFG. Maig 2018.

• Dintre l’assignatura Malats Terminals i Cures Pal·liatives es va realitzar una tau-
la rodona amb el títol “La mort a l’hospital”, amb la participació de la Dra. Car-
me Berbis, la Dra. Tatiana González i la Sra. Adoración Rodríguez. Maig 2018.

• Dintre de l’assignatura Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental, 
que imparteix la professora Laura Ortega, es va dur a terme una sessió amb 
l’Associació La Muralla de Tarragona, que van presentar el seu programa “En 
primera persona”. Maig 2018.

• Per posar en pràctica les seves habilitats, els estudiants matriculats a l’assigna-
tura Pràctiques Comunitàries van participar en el:

 – Programa d’activitats preventives de l’adult i en el programa de vacunaci-
ons de l’adult. Els estudiants van haver de presentar els resultats obtinguts 
en l’anàlisi i les propostes de millora del programa a tots els professionals 
del CAP de l’Arboç del Penedès, centre on realitzaren les pràctiques. 

 – Programa d’intervencions a la comunitat: cada grup va dissenyar i realitzar 
un programa amb continguts de salut, d’una hora de durada, a l’emissora 
radiofònica local de Ràdio Banyeres.

• Sessions informatives durant el curs acadèmic dels estudiants amb els pro-
fessors tutors, amb la finalitat de fer un seguiment del pla de treball i aclarir 
dubtes.

• Sessió informativa adreçada als estudiants de 4t curs sobre el repositori i defen-
sa del TFG. Maig 2018.

• Lliurament dels TFG per part dels estudiants de 4t curs del grau d’Infermeria. 
Juny 2018.

• Els dies 4 i 5 de juny, defensa dels TFG dels estudiants del grau d’Infermeria.

• El dia 8 de juny de 2018 els estudiants de 4t curs del grau d’Infermeria celebren 
la festa de fi de grau a l’Auditori Pau Casals de Sant Salvador (el Vendrell).

De projecció exterior del grau d’Infermeria de la Seu Baix Penedès per part de la responsa-
ble del grau d’Infermeria

• Visita de l’editorial Paradigma per presentar els productes als estudiants de 1r, 
2n i 3r curs. Octubre 2017.

• Visita a la Residència Feixa Llarga de Barcelona per realitzar un conveni de 
pràctiques. Març 2018.

• Reunions amb la direcció de centres de pràctiques: Xarxa Sociosanitària Garraf 
(Hospital Residència Sant Camil; Sociosanitari Vilafranca). Abril 2018.

• La responsable d’ensenyament al llarg del curs realitza diferents reunions amb 
les direccions d’infermeria dels centres de pràctiques, així com amb les tutores 
de pràctiques de les alumnes d’Infermeria de la Seu del Baix Penedès.
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Altres activitats de caràcter general realitzades al centre 

• Realització d’un simulacre Pla d’emergència del centre per indicació de l’Ofi-
cina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV.

• Control d’auditoria interna (ISO). Gener 2017.

• Control d’auditoria externa (ISO). Febrer 2017.

• Jornades de Portes Obertes adreçades a futurs estudiants per tal de donar a 
conèixer la URV en el seu conjunt i el centre en particular, els ensenyaments 
que s’hi imparteixen, les instal·lacions i els serveis que s’ofereixen. Febrer i 
abril de 2018.

• Sessió informativa per part de la URV Solidària dels campament de refugiats 
sahrauís (Tindouf, Algèria) per als estudiants del grau d’Educació Infantil i del 
grau d’Infermeria.

• Visita de la Dra. Figueras Salvat i del seu equip amb motiu de la campanya 
electoral a les eleccions de rector/a de la Universitat, per tal de presentar el 
programa electoral i els seus compromisos (4-05-2018).

• Visita del Dr. Ferré Vidal i del seu equip amb motiu de la campanya electoral 
a les eleccions de rector/a de la Universitat, per tal de presentar el programa 
electoral i els seus compromisos (8-05-2018).


