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Presentació de la 17a edició del Màster de
Gestió d'Empreses (MBA) de la URV
Ha començat el cicle de sessions informatives per presentar el Màster de
Gestió d'Empreses (MBA) de la URV, que enguany arriba a la 17a edi-
ció. Totes les xerrades es fan al Centre de Transferència de Tecnologia i
Innovació de la Fundació URV, av. dels Països Catalans, 18, 43007
Tarragona, i seran el dijous 5 de maig, el dijous 26 de maig i el dijous
16 de juny, sempre a les 19 hores lloc. L'MBA de la URV s'adreça a per-
sones amb titulació universitària de grau o equivalent i una experiència
laboral apropiada mínima de tres anys. Amb caràcter excepcional,
també hi poden accedir persones que no compleixen aquest requisit
però que demostrin una gran experiència en el món empresarial i capa-
citat per cursar el programa. La dedicació que requereix el curs és de
1.800 hores, incloent-hi les 572 de classes presencials. S'admeten fins a
30 alumnes i es fa del setembre de 2011 a desembre de 2013. Les clas-
ses són els dimarts i dijous, de 18 a 22 hores. 

Més informació: http://mbaurv.oasi.org/

El Centre de Formació Permanent de la
Fundació URV renova el certificat ISO
L'entitat certificadora ENAC / TÜV Rheinland ha reconegut que el
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV ha definit i imple-
mentat un sistema efectiu de qualitat pel que fa al disseny, gestió i ava-
luació d'accions formatives de formació permanent. L'acreditació veri-
fica que el sistema de gestió compleix els requisits de la norma ISO
9001, es manté i està degudament implementat. En l'informe es destaca
com a punt fort el projecte Dolceta, projecte en línia d'educació per al
consum en el qual participen 27 països de la Unió Europea. 

Mercatec Tarragona, el 12 de maig
El Mercatec Tarragona és una exposició de treballs i projectes de tecno-
logia i ciències aplicades d'alumnes de la ESO d'instituts de secundària
de les comarques de Tarragona. S'hi presenten 50 projectes, des d'un
semàfor fins a una grua i diversos tipus de robots. El MERCATEC
Tarragona forma part de la xarxa d'exposicions MERCATEC, que orga-
nitzen l'Institut de Tecnoètica, l'EnginyCat i el Departament
d'Ednsenyament de la Generalitat de Catalunya, i té lloc al campus
Sescelades de la URV els dies 12,13 i 14 de maig. També s'hi fan una
sèrie de tallers paral·lels a càrrec de diferents departaments de la URV. 

La URV ha signat una acord de
col·laboració amb l'empresa
canadenca SMART Technologies,
líder mundial en aplicació de les
noves tecnologies a entorns edu-
catius. Aquest acord permetrà a la
Universitat utilitzar les aplicacions
tecnològiques d'aquesta empresa
com a eines de treball, però també
tenir-les com a objecte d'estudi i
fer investigació i innovació sobre
les possibilitats de les noves tec-
nologies en l'àmbit de l'educació,
tant a la Facultat de Ciències de
l'Educació i Psicologia, com al
màster de Tecnologia educativa:
e-Learning i Gestió del Coneixe-
ment i al grup de recerca Grup de
Recerca Aplicada en Educació i
Tecnologia (ARGET). Per la pre-
sentació de l'acord es va des-
plaçar a Tarragona el director de
formació i desenvolupament pro-
fessional d'SMART Technologies,
Vin Seunath. 

SMART Technologies és una
empresa canadenca que ha desen-
volupat aplicacions com les pissa-
rres digitals interactives, element
clau de les aules digitalitzades, les
aplicacions informàtiques per
ensenyaments SMART Notebook
o l'SMART Table, taula d'aprenen-
tatge interactiva. Totes s'han con-
vertit en tecnologies de referència
a escala mundial en aquest àmbit. 

Les aplicacions d'SMART Tech-

nologies s'usaran en la formació
de l'alumnat com a eines de tre-
ball per estudiar i, alhora, com a
forma de familiaritzar els futurs
professionals de l'educació amb
les noves tecnologies i ajudar-los
a treure'n el màxim rendiment
possible. També s'utilitzaran i es
posaran en pràctica en el màster
universitari de Tecnologia Educa-
tiva: e-Learning i Gestió del Co-
neixement, coordinat per la URV i
amb participació de les universi-
tats de les Illes Balears, Lleida,
Sevilla i Múrcia. Ofereix coneixe-
ments relacionats amb el disseny i
desenvolupament de materials
electrònics de formació i eines
bàsiques per al disseny, desenvo-

lupament i gestió d'espais tec-
nològics de formació .

A més de la formació professio-
nalitzadora, en el màster també es
pot cursar un perfil de recerca en
l'àmbit de la tecnologia educativa.
En aquest sentit, el grup de recer-
ca ARGET, dirigit per la professora
de la URV Mercè Gisbert, treba-
llarà estretament amb el conjunt
d'universitats amb les quals
SMART Technologies té convenis
de col·laboració a tot el món per
innovar en l'aplicació de les
noves tecnologies als processos
educatius i d'aprenentatge, tant
presencials com a distància, en els
quals Espanya comença a destacar
dins d'Europa.

La URV s'associa amb l'empresa
líder en digitalització de les aules

El Dia de l'Emprenedor URV se celebrarà per pri-
mer cop el 5 de maig a partir de les 9 del matí al cam-
pus Sescelades. Pretén ser una trobada d'àmbit uni-
versitari en què les persones emprenedores puguin
compartir coneixements i experiències, participar en
activitats encaminades a potenciar la creació d'em-
preses, conèixer els casos d'èxit de joves emprenedors
del territori, estimular el desenvolupament de xarxes
de treball conjunt entre els àmbits acadèmic i empre-
sarial. Alhora, es vol contribuir a la divulgació de la
Càtedra d'Emprenedoria de la URV. Els seus objectius
són promoure l'esperit emprenedor entre els estu-
diants de la URV, esdevenir un punt de trobada dels
futurs emprenedors per fomentar la creació d'empre-
ses i l'autoocupació entre els titulats universitaris,
difondre instruments i eines per a la creació d'empre-
ses i donar a conèixer l'existència i els serveis de la
Càtedra d'Emprenedoria.

5 de maig, Dia de
l’emprenedor URV

Presentació de l'acord entre la URV i SMART Tech al Rectorat URV

A C O R D D E C O L · L A B O R A C I Ó A M B S M A R T  T E C H N O L O G I E S

El Col·legi d'Ambientòlegs, en col·laboració amb la
Generalitat i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT), organitza una Jornada d'Ac-
tualització de Requisits Legals el dimarts 3 de maig al
campus Catalunya de la URV. Es tracta de revisar la
legislació ambiental que hagi tingut modificacions, en
aquest cas aquells relatius a llicències ambientals,
contaminació acústica i contaminació lluminosa. És
una jornada dirigida a tècnics municipals, professio-
nals que treballin en l'àmbit del medi ambient en el
sector públic o privat. Hi ha un mòdul de Prevenció i
Control Ambiental d'Activitats, per aclarir les novetats
de la llei 20/2009 i un segon mòdul de contaminació
acústica, per informar sobre els canvis que planteja el
Decret 176/2009, i el tercer mòdul, sobre contamina-
ció lluminosa, amb les darreres novetats en l'aplica-
ció de la llei i el reglament de prevenció de la conta-
minació lluminosa i mostrar casos pràctics. 

Actualització legal
per a ambientòlegs


