
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si teniu dubtes sobre el vostre col·lectiu o les quotes us recomanem que abans de donar-vos d’alta al programa d’Amics i Amigues de la URV contacteu amb nosaltres i us orientarem. 

 

 

 
*Tipus d'inscripció:  

Directa: l'usuari es pot donar d'alta de forma directa en el programa, detallant el seu número de document d' identitat i el col·lectiu al que pertany.  

Invitació col·lectiva o OOU: l'usuari per poder tramitar l'alta ha de rebre amb anterioritat i de forma automàtica un correu electrònic de l ’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) amb la invitació i el codi d'alta que li correspon pel fet de pertanyer a aquest col·lectiu.  

Invitació individual per part d'un PAS o PDI : l'usuari necessitarà que un membre del PAS i PDI en actiu de la URV el convidi per mitjà del programa d'altes abans de poder iniciar la seva inscripció. Un cop tramitada la invitació l' interessat rebrà un correu electrònic en el que se li detallarà el codi 

amb el qual podrà tramitar la seva alta al programa d'AiA.  

Tipologies d'usuaris  Col·lectius  
Tipus 

inscripció*  

Preu 

(en €)  

Professors i/o investigadors (PDI)  

PDI jubilat  Directa  0  

Antics PDI amb vinculació amb la URV igual o superior a 2 anys  Directa  20  

Antics PDI amb vinculació amb la URV inferior a 2 anys  Directa  30  

PDI de la FURV en actiu amb contracte superior a 4 mesos  Invitació OOU  10  

PDI de la FURV en actiu amb contracte igual o inferior a 4 mesos  Invitació OOU 40  

Antics PDI de la FURV amb contracte igual o superior a 2 anys  Invitació OOU 20  

Antics PDI de la FURV amb contracte inferior a 2 anys  Invitació OOU 40  

Professors de secundaria vinculats a l'ICE  Invitació OOU 10  

Professors Ad honorem  Invitació OOU 10  

Personal investigador dels hospitals universitaris, hospitals associats i CAP vinculació amb la URV mitjançant conveni  Invitació OOU 10  

PAS  

PAS jubilat  Directa  0  

Antics PAS amb vinculació amb la URV igual o superior a 2 anys  Directa  20  

Antics PAS amb vinculació amb la URV inferior a 2 anys  Directa  30  

PAS de la FURV en actiu amb contracte superior a 4 mesos  Invitació OOU 10  

PAS de la FURV en actiu amb contracte igual o inferior a 4 mesos  Invitació OOU 40  

Antics PAS de la FURV amb contracte igual o superior a 2 anys  Invitació OOU 20  

Antics PAS de la FURV amb contracte inferior a 2 anys  Invitació OOU 40  

Estudiants i antics estudiants  

Antics estudiants URV amb matricula superior a un quadrimestre (durant els tres primers anys que formin part d'Amics i Amigues de la URV)  Directa  20  

Antics estudiants FURV amb matricula superior a un quadrimestre (durant els tres primers anys que formin part d'Amics i Amigues de la URV)  Directa  20  

Antics estudiants de la URV que hagin format part d'AiA durant tres anys  Directa  40 20 

Antics estudiants de la FURV que hagin format part d'AiA durant tres anys  Directa  40 20 

Estudiants de la FURV de fomació continuada que no tenen carnet URV  Invitació OOU 40  

Estudiants del Servei Lingüístic i de la Universitat d'Estiu de la URV  Invitació OOU 40  

Usuaris aules de la gent gran  Invitació OOU 10  

Col·laboradors URV  

Membres Consell Social en actiu  Invitació OOU 10  

Antics membres Consell Social de la URV  Invitació OOU 20  

Sindic/a de Greuges en actiu  Invitació OOU 10  

Antics Síndics de Greuges de la URV  Invitació OOU 20  

Directors de les Aules d’Extensió Universitària que no pertanyen a la comunitat universitària  Invitació OOU 10  

Tutors/es de pràctiques externes, màster o treball fi de màster en actiu, o persones vinculades a entitats socials que participen en el programa d'Aprenentatge Servei  Invitació OOU 10  

Responsables antenes coneixement en actiu  Invitació OOU 20  

Centres adscrits, vinculats o de 

recerca (PDI i PAS en actiu)  

PAS i PDI del CESDA, ICAC, ICIC, IISPV, IPHES, IREC amb un contracte superior a 4 mesos  Invitació OOU 10  

Treballadors del CESDA, ICAC, ICIC, IISPV, IPHES, IREC amb un contracte igual o inferior a 4 mesos  Invitació OOU 40  

Treballadors del CTNS, CTQC, PCTIE, PCTT, TECNOPARC, VITEC, amb un contracte superior a 4 mesos  Invitació OOU 10  

Treballadors del CTNS, CTQC, PCTIE, PCTT, TECNOPARC, VITEC, amb un contracte igual o inferior a 4 mesos  Invitació OOU 40  

Membres de les Empreses Spin-Off  Invitació OOU 40  

Altres  

Usuaris de les antenes de coneixement  Invitació OOU 40  

Membres de les activitats d'Extensió Universitaria  Invitació OOU 30  

Persones interessades en ser Amics i Amigues de la URV  Invitació OOU 40  


