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Seu del Baix Penedès 

Av. Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga
Tel. 977 68 49 50
seubaixpenedes@urv.cat

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

Dra. 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 investigació: 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 en el 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 2018-19 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, han estat:

• Grau d’Educació Infantil 166 estudiants

• Grau d’Infermeria  171 estudiants

Jornada d’acollida dels estudiants

El dia 12 de setembre es van organitzar per als dos ensenyaments les jornades d’acollida 
2018-19 per als estudiants de nou accés, per donar-los a conèixer:

• Presentació equip directiu del centre i dels responsables dels ensenyaments:

 – Presentació jornada d’acollida

 – Pla formatiu de grau

 – Estructura i continguts del grau

 – Pràctiques curriculars

 – Programa d’Aprenentatge i Servei

 – Programes de mobilitat

 – Tutor PAT

 – Orientació professional i inserció laboral

• Sessió informativa sobre el funcionament de la seu:

 – Ubicació aules

 – Horaris

 – Calendari acadèmic

 – Guia docent

 – Funcionament intranet d’estudiants (vídeo funcionament Moodle)

 – Funcionament Secretaria

• Programes de mobilitat

 – Unitats i serveis de de la Universitat: Servei d’Esports, Oficina d’Orientació 
Universitària, CRAI, Servei de Recursos Educatius (intranet, correu electrònic, 
Moodle), Servei Lingüístic

 – El nivell d’anglès (prova d’anglès)
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Mobilitat dels estudiants 

Programa Erasmus

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

Sortida Ensenyament Destinació

Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Grau d’Educació Infantil York St John University

Facultat d’Infermeria Grau d’Infermeria
Cooperativa de Ensino Superior Politecnico 

e Universitario, CRL

Escola Superior de Enfermagem do Porto

Programa SICUE-SENECA

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

Sortida Ensenyament Destinació

Facultat d’Infermeria Grau d’Infermeria
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea

Universidad de Córdoba

Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Grau d’Educació 
Infantil

Universidad de Málaga

Programa MOU

Sortida Ensenyament Destinació

Facultat d’Infermeria Grau d’Infermeria Universidad Central de Chile

Programa ENM  (European Nursin Module)  

Estudiants del grau d’Infermeria de la seu del Baix Penedès han participat en el en la pri-
mera edició del programa de mobilitat (del 8 al 19 d´octubre de 2018) a Berner Bildungs-
zentrum Pflege, Berna (Suïssa).

Els estudiants del grau també han col·laborat com a URV Host students per fer l’acompa-
nyament als estudiants de mobilitat de fora de la URV.
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Activitats vinculades a cada ensenyament

Grau d’Educació Infantil

De caràcter acadèmic:

2018

• Els estudiants de tercer curs del grau d’Educació Infantil de la seu 
van fer el 14 de gener de 2019 un concert a l’Auditori Pau Casals de 
Sant Salvador dintre de l’assignatura de Música. Va ser un petit con-
cert escènic: “Què n’heu fet del Rabadà?”, amb la col·laboració espe-
cial del taller d’Antiga Alchimia di lettere in musica. La dramatúrgia, 
adaptació i direcció d’escena: Jorge Pérez de la Torre. Concepte, textos i di-
recció musical: Rosa Tamarit Sumalla, professora de l’assignatura esmentada. 
Al concert hi van assistir els infants d’Infantil i de 1r i 2n curs del cicle de pri-
mària de les escoles de Coma-ruga: Els Secallets i l’Escola Pla de Mar.

• Treball de camp amb estudiants de 2n curs en centres educatius del Baix 
Penedès realitzat durant el mes d’octubre i novembre de 2018 dintre de 
l’assignatura Organització de l’Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents.

2019

• Els estudiants de primer i segon curs del grau d’Educació Infantil fan estades en 
diverses escoles de la comarca del Baix Penedès:

 – 1r curs: del 14 al 18 de gener de 2019

 – 2n curs: del 13 al 17 de maig de 2019

• Durant el curs 2018-19 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 les Matemàtiques II, que s’imparteix 
a tercer curs del grau d’Educació Infantil (febrer 2019).

• Xerrada amb estudiants de 1r curs dintre de l’assignatura Societat, Educació i 
Família: “El col·legio como espacio público para la construcción de alumnos 
que aprenden: análisis de una experiència brasileña”, impartida per la Dra. 
Clarice Salete Traversini-UFRGS-Río Grande do Sul-Brasil (14-03-2019).

• Participació dels estudiants del grau d’Educació Infantil a les XXIV Jornades 
d’Escola Rural organitzades pel Grup Interuniversitari d’Escola Rural a la Pobla 
de Lillet (Berguedà) (29 i 30 d’abril).

• Dintre de l’assignatura de Formació Vocal i Auditiva s’ha organitzat una sorti-
da amb els estudiants per assistir a l’assaig general i al concert de la Cantània 
2019 a l’Auditori de Barcelona (19-05-2019).

• Defensa dels treballs de fi de grau dels estudiants del grau d’Educació Infantil 
(14-6-2019).

• 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) (15-6-19).
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Desenvolupament del Pla d’acció tutorial grupal i d’orientació i de les pràctiques externes 
a la seu Baix Penedès

2018

• Reunió conjunta entre mestres, tutors acadèmics i estudiants per treballar les 
línies estratègiques del Pràcticum II i consensuar criteris comuns per al desen-
volupament i concretar el pla de treball (6-09-18).

• Reunió de planificació del Pràcticum II i del treball de fi de grau. Formació 
sobre recerca per al treball de fi de grau (20-09-2018).

• Primera tutoria amb el tutor o tutora de la FCEP amb la finalitat de planificar 
el treball que s’ha de dur a terme i d’aclarir dubtes respecte a l’assignatura del 
Pràcticum II (setmanes del 6 al 24 de setembre).

• Reunió dels estudiants amb el tutor o tutora de la FCEP amb la finalitat de fer 
un seguiment del pla de treball i aclarir dubtes. Presentació del document de 
compromís de pràctiques (18-10-18).

• Reunió dels estudiants amb el tutor o tutora de la FCEP amb la finalitat de fer 
un seguiment del pla de treball i aclarir dubtes. Presentació dels apartats de la 
memòria del Pràcticum II (18-11-18).

• Reunió dels estudiants amb el tutor o tutora de la FCEP amb la finalitat de fer 
un seguiment del pla de treball i aclarir dubtes. Presentació apartats de la me-
mòria del Pràcticum II (13-12-18). 

• 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 (13-12-18).

• Reunió de treball amb el tutor o tutora de la FCEP-URV amb la finalitat de pla-
nificar les actuacions que s’han de realitzar durant el Pràcticum (del 13 al 21 
de desembre de 2018).

• Dins el PAT (Pla d’acció tutorial), es reserva una franja horària al migdia per 
cada curs perquè els tutors puguin fer tutories de grup i individuals. Durant el 
curs acadèmic els tutors han emprat aquesta franja per convocar les tutories 
de seguiment.

2019

• Reunió conjunta entre mestres, tutors acadèmics i estudiants per treballar les 
línies estratègiques del Pràcticum i consensuar criteris comuns per desenvolu-
par-lo (18-01-2019).

• Primera reunió de tutoria amb el tutor o tutora de la FCEP amb la finalitat de 
planificar el treball que s’ha de dur a terme i aclarir dubtes als estudiants (18-
02-2019).

• Reunió de tutoria amb el tutor o tutora de la FCEP amb la finalitat de planificar 
el treball de l’assignatura del Pràcticum I (18-03-2019).

• Reunió de la responsable de l’ensenyament amb els estudiants matriculats en 
l’assignatura del Pràcticum I amb la finalitat de fer un seguiment del procés 
establert (18 de febrer, 18 de març i 8 d’abril).



6

• Reunió dels estudiants amb el tutor o tutora de la FCEP 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 (18-02-19).

• Reunió dels estudiants amb el tutor o tutora de la FCEP 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 (18-03-19).

• Reunió dels estudiants amb el tutor o tutora de la FCEP 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 (8-04-19).

• Dins el PAT (Pla d’acció tutorial) es reserva una franja horària al migdia per a 
cada curs perquè els tutors puguin fer tutories de grup i individuals. Durant el 
curs acadèmic els tutors han emprat aquesta franja per convocar tutories de 
seguiment.

• Realització de dues sessions d’orientació professional i laboral adreçada als 
estudiants del grau d’Educació Infantil. El Sr. Albert Blas, mestre que presta 
serveis al sindicat USTEC, va parlar sobre els aspectes relatius a la borsa d’inte-
rins, el funcionament de les llistes del Departament d’Ensenyament, etc. També 
es van fer dos tallers sobre Com millorar el currículum i Com preparar una en-
trevista de feina que van anar a càrrec de l’Oficina d’Orientació Universitària 
de la URV. Juny 2019

• Lliurament dels treballs de fi de grau dels estudiants de 4t curs d’Educació In-
fantil (25-05-19).

De col·laboració amb el territori

• Continuació convenis APS 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. 

• Des del MRP del Baix Penedès i Garraf, invitació a participar en la conferència 
“Quina és la clau per ensenyar a un nen a tenir una bona ortografia?”, impar-
tida per Daniel Gabarró el dimarts 2 d’octubre de 2018 a l’Escola de Música 
Pau Casals del Vendrell.

• Invitació a participar en el cicle de visites a centres amb projectes educatius 
singulars que s’organitzen des de l’MRP del Garraf i del Baix Penedès. Con-
sisteix en una visita a l’escola bressol Xiquets i Xiquetes de Valls el dia 18 de 
febrer de 2019.

• Invitació a participar en el cicle de visites a centres amb projectes educatius 
singulars que s’organitzen des de l’MRP del Garraf i del Baix Penedès. La pri-
mera visita va tenir lloc a l’escola d’educació primària Sant Jordi (ZER Subirats) 
el 10 de maig de 2019. La segona visita va tenir lloc a l’escola Santa Creu de 
Calafell el 29 de maig de 2019.

• Invitació del MRP del Garraf i del Baix Penedès a participar en la 41a Escola 
d’Estiu del Baix Penedès Saifores (Banyeres del Penedès) de l’ 1 al 5 de juliol de 
2019. Amb el títol “Fem-los protagonistes”, es pot participar en diversos tallers.
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• Manteniment de l’acord de col·laboració entre les escoles Els Secallets i Pla 
de Mar de Coma-ruga i la FCEP per utilitzar els espais del centre educatiu per 
a la docència de les assignatures de psicomotricitat, especialment de la part 
pràctica. Les assignatures impartides 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 disse-
nyen 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’assignatura. D’altra banda, l’assignatura que s’im-
parteix a l’escola Pla de Mar de Coma-ruga és la d’observació i Avaluació del 
Joc de l’Infant, en què els alumnes del grau dissenyen tasques de la pràctica 
psicomotriu i intervenen en els sistemes d’avaluació.

Grau d’Infermeria

Activitats amb participació dels estudiants

• Sessions informatives sobre la preparació de la graduació dels estudiants de 4rt 
curs a càrrec de la responsable del grau d’Infermeria (setembre 2018 i maig 2019).

• Sessions informatives amb el alumnes matriculats a l’assignatura Introducció a 
les Pràctiques Clíniques a càrrec de la coordinadora de l’assignatura, la profes-
sora Leticia Bazo, i la professora responsable de l’ensenyament.

• Sessió informativa als alumnes de 3r curs de la responsable d’ensenyament 
sobre el treball de fi de grau (maig 2019).

• Dintre l’assignatura Malalts Terminals i Cures Pal·liatives es va realitzar una taula 
rodona amb el títol “La mort a l’hospital”, amb la participació de la dra. Marta 
Alluè, la Dra. Tatiana González i la Sra. Adoración Rodríguez (Maig 2019).

• Assistència dels alumnes d’aquesta assignatura a la taula rodona “La mort en 
el domicili”, organitzada al campus Catalunya en què van participara la Dra. 
Rosa Raventós i la Sra. Gemma Serra (abril 2019).

• Sessió informativa adreçada als estudiants de 4t curs sobre el repositori i defen-
sa del treball de fi de grau (maig 2019).

• Lliurament dels treballs de fi de grau dels estudiants de 4t curs del grau d’Infer-
meria (juny 2019).

• Defensa dels treballs de fi de grau dels estudiants del grau d’Infermeria (els dies 
3 i 4 de juny).

• Els estudiants de 4t curs d’Infermeria celebren la festa de fi de grau a l’Aula 
Magna del campus Catalunya (de juny de 2018 ) .
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De projecció exterior del grau d’Infermeria per part de la responsable del grau 

Visita de l’editorial Paradigma per presentar els productes als estudiants de 1r, 2n i 3r curs 
(octubre 2018).

Reunions amb la direcció de centres de pràctiques: Xarxa Sociosanitària Garraf (Hospital 
Residència Sant Camil, Sociosanitari Vilafranca) (gener 2019).

La responsable d’ensenyament realitza diferents reunions amb les direccions d’infermeria 
dels centres de pràctiques, així com amb les tutores de pràctiques de les alumnes.

Altres activitats de caràcter general realitzades al centre

• Realització d’un simulacre del pla d’emergència del centre per indicació de 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV (novembre de 2019).

• Control auditoria interna (ISO) (març de 2019).

• Control auditoria externa (ISO) (abril de 2019).

• Jornades de Portes Obertes adreçades a futurs estudiants de la URV per tal de 
donar a conèixer la Universitat Rovira i Virgili en el seu conjunt i el centre en 
particular, els ensenyaments que s’hi imparteixen així com les instal·lacions i 
els serveis que s’ofereixen (març de 2019).


