
1

Seu del Baix Penedès 

Av. Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga
Tel. 977 684 950
seubaixpenedes@urv.cat

Dra. Pilar Iranzo García, 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 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 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 2016-17, en aquesta Seu s’imparteix la formació reglada 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: 174 estudiants

 – Grau d’Infermeria:  175 estudiants

Jornada d’acollida dels estudiants

La setmana del 7 al 9 de setembre es van organitzar per als dos ensenyaments de la Seu les 
Jornades d’Acollida 2016-17 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, Centre d’atenció als Estu-
diants, 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:

País Universitat Sortides Ensenyament

IRLANDA
Aladdin’s Corner 

University College Cork (UCC)
2

Grau d’Educació Infantil 
Grau d’Infermeria

PORTUGAL
Escola Superior d’Infermeria de 

Coïmbra (ESEL)

2

2

Grau d’Infermeria 
Grau d’Infermeria

FRANÇA
Creu Roja Francesa - I. R. F. F. 

F. Rhône-Alpes
1 Grau d’Infermeria

FINLÀNDIA
Faculty Of Social Services, 

Health Care And Rural 
Industries

1 Grau d’Infermeria

ITÀLIA Unimore 2 Grau d’Infermeria

NORUEGA
Universitat Noruega de Ciència 

i Tecnologia
1 Grau d’Infermeria

PROGRAMA SICUE-SÈNECA

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

Ciutat Universitat Sortides Ensenyament
Madrid Universitat Rey Juan Carlos 1 Grau d’Infermeria
La Laguna Universitat de la Laguna 1 Grau d’Infermeria

PROGRAMA ENM (European Nursing Module)

Participació d’una estudiant del Grau d’Infermeria de la Seu del Baix Penedès, que va re-
alitzar una estada a la Hogeschool Leiden (Universitat de Ciències Aplicades de Leiden), 
als Països Baixos.
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Activitats vinculades a cada ensenyament

Grau d’Educació Infantil

De caràcter acadèmic:

2016

 – Formació sobre pissarra digital dintre de l’assignatura Habilitats Comunicatives, re-
alitzada als estudiants de primer curs del Grau. Setembre 2016.

 – Exposició de material sobre formes d’educació alternatives i experiències educati-
ves al CRAI de la Seu del Baix Penedès, dintre de l’assignatura Processos i Contextos 
Educatius. Octubre 2016.

 – Xerrada “Acompanyament de les fases d’elaboració de la seqüència numèrica amb 
cançons”, a càrrec de Toni Giménez, cantant i pedagog, realitzada dintre de l’assig-
natura Didàctica de les Matemàtiques a Educació Infantil. Desembre 2016.

 – Sortida al MACBA per visitar l’exposició “Miralda Madeinusa”, d’Antoni Miralda. 
La seva obra és un exemple d’integració i comunicació entre cultures. Va estar 
organitzada per la professora Isabel Núñez Moreno, professora del Departament 
de Pedagogia de la Seu del Baix Penedès, dintre de l’assignatura Intervenció Psico-
pedagògica en Entorns d’Alta Diversitat Social, Ètnica i Cultural. Desembre 2016.

2017

 – Xerrada de mobilitat per part de la professora M. Teresa Novo. Febrer 2017.

 – Xerrada sobre educació emocional realitzada als estudiants de 4t curs del Grau 
dintre de l’assignatura Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura 
III. Març 2017.

 – Sortida educativa dels estudiants de segon curs a les llars d’infants El ninot i La 
taronja, ambdues de Campclar (Tarragona), dintre de les assignatures Dificultats 
d’Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament i Escola Inclusiva de la Seu del 
Baix Penedès. Març 2017.

 – Xerrada “La inclusió educativa de nens/es amb discapacitat visual greu”, realitzada 
per Josepa Marqués i Brú (CREDV-ONCE) dintre de l’assignatura Aspectes Educatius 
i Programes d’Intervenció per a l’Alumnat amb Discapacitat Sensorial i Motòrica, 
que imparteix la professora Sílvia Molina Roldán. Maig 2017.

 – Xerrada “L’alumne sord a l’aula”, realitzada per Josep Escoda (CREDA) en el marc 
de l’assignatura Aspectes Educatius i Programes d’Intervenció per a l’Alumnat amb 
Discapacitat Sensorial i Motòrica que imparteix la professora Sílvia Molina Roldán. 
Maig 2017.

 – Visita guiada a l’exposició “Talkings Brains” al Cosmocaixa de Barcelona, dintre de 
l’assignatura Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats de Comunicació i Llen-
guatge, que imparteix la professora Isabel M. Núñez Moreno. Maig 2017.

 – Participació a les XXIII Jornades de l’Escola Rural, a la Seu d’Urgell. Abril 2017.
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 – Realització del 3r Cafè Conceptual amb el títol: “Organització escolar per espais 
d’experimentació: xerrada i debat sobre l’escola pública Martinet de Ripollet (Bar-
celona)”, organitzat per la responsable del grau d’Educació Infantil de la Seu del 
Baix Penedès, Dra. Pilar Iranzo García. L’activitat es va obrir a la comunitat univer-
sitària i educativa i es van aplegar unes 55 persones entre estudiants, professores de 
la URV i mestres de la zona del Vendrell i Valls. Va ser una oportunitat per debatre 
al voltant de les experiències d’escoles que estan ‘trencant’ els murs de les aules i 
permeten els infants experimentar més enllà de les assignatures. Gener 2017.

 – Sessió informativa de la professora M. Teresa Novo, com a membre del grup de co-
ordinadors de mobilitat de la FCEP, sobre el programa de mobilitat SICUE (mobilitat 
dins d’Espanya, sense remuneració). Febrer 2017.

 – Concert ofert per part dels estudiants de 3r curs a l’Auditori Pau Casals de Sant 
Salvador (El Vendrell) dintre de l’assignatura de Ensenyament i Aprenentatge de la 
Música, l’Expressió Plàstica i l´Expressió Corporal (II), que imparteix la professora 
Rosa Tamarit del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV. Hi van col-
laborar, també, el Conjunt de Música Antiga Alchimia di lettere in musica de la URV. 

 – Com cada any, també, el concert és ofert als nens i nenes i professorat de les escoles 
Pla de mar i Secallets (dels cursos escolars entre P-3 de parvulari i 2n de primària), 
escoles de Coma-ruga amb què la Seu del Baix Penedès (SBP) col·labora en diversos 
projectes. La responsable del grau d’Educació Infantil a la SBP, Pilar Iranzo, orga-
nitza cada any aquest acte com una activitat de relació entre la URV i el territori. 
Maig 2017.

 – El dia 21 de juny, defensa dels treballs de fi de Grau dels estudiants del Grau d’Edu-
cació Infantil.

 – El dia 29 de juny de 2017 els estudiants de 4t curs del Grau d’Educació Infantil cele-
bren la festa de graduació a la Sala d’actes de la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia (Tarragona).

Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial Grupal i d’orientació i de les Pràctiques Externes 
a la Seu Baix Penedès: 

2016

 – Visita als centres educatius amb la finalitat de fer una presentació inicial i de con-
cretar el Pla de treball del Pràcticum II (6-09-2016).

 – Reunió de planificació del Pràcticum II i del Treball de Fi de Grau. Formació sobre 
recerca per al Treball de Fi de Grau (21-09-2016).

 – Primera reunió de tutoria amb el tutor/a 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 Pràcti-
cum II (setmanes del 7 al 27 de setembre).

 – Reunió dels estudiants amb la responsable de l’ensenyament amb la finalitat de fer 
un seguiment del procés del Practicum II (17 d’octubre, 14 de novembre i 12 de 
desembre).

 – Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la FCEP amb la finalitat de fer un segui-
ment del Pla de treball i aclarir dubtes. Presentació del document de compromís de 
pràctiques. (17-10-16).
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 – Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la FCEP amb la finalitat de fer un seguiment 
del Pla de treball i aclarir dubtes. Presentació dels apartats 2 i 3 de la memòria del 
Pràcticum II (14-11-16).

 – Reunió dels estudiants amb el tutor/a de la FCEP amb la finalitat de fer un seguiment 
del Pla de treball i aclarir dubtes. Presentació apartats de la memòria del Pràcticum 
II (12-12-16). 

2017

 – Reunió dels tutors acadèmics de la URV, dels tutors i coordinadors de Pràcticum 
dels centres educatius, i dels estudiants per concretar el Pla de treball del Pràcticum 
I (gener de 2017).

 – Primera reunió de tutoria amb el tutor/a de la FCEP amb la finalitat de planificar el 
treball que s’ha de dur a terme i aclarir dubtes als estudiants (20-02-2017).

 – Reunió de tutoria amb el tutor/a de la FCEP amb la finalitat de planificar el treball 
de l’assignatura de Pràcticum I (13-03-2017).

 – 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 (20 de febrer, 13 de març i 3 d’abril).

 – Reunió dels estudiants amb el tutor/a 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 (20-02-17).

 – Reunió dels estudiants amb el tutor/a 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 (13-03-17).

 – Reunió dels estudiants amb el tutor/a 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 (3-04-17).

 – Realització de dues sessions d’orientació professional i laboral adreçada als estudi-
ants 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 Departament d’Ense-
nyament, etc. També es fan dos tallers sobre com millorar el currículum i com pre-
parar una entrevista de feina per part del Servei d’Orientació de la URV. Juny 2017.

 – Lliurament dels treballs de fi de Grau per part dels estudiants de 4t curs del Grau 
d’Educació Infantil (21-06-17).

De col·laboració amb el territori

 – AP-S amb l’Escola Teresina Martorell i Àngel Guimerà dins del Projecte d’investiga-
ció ARMIF-14 i el Programa AP-S-URV.

 – Projecte de Recerca ARMIF-15 per part d’estudiants, egressats, professorat URV-SBP 
i mestres i equips directius de la zona (Escoles Teresa Godes, Pla de mar i Cometes).

 – Invitació a participar del cicle de visites a centres amb projectes educatius singulars 
que s’organitzen des de l’MRP del Garraf i del Baix Penedès, que consisteix en una 
visita a l’Escola Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú i a l’Institut-Escola Jacint Verdaguer 
de Sant Sadurní d’Anoia el dia 2 d’abril. La intenció dels MRP és donar a conèixer 
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centres propers a les nostres comarques que funcionen i treballen seguint una pro-
posta innovadora, en la línia de la renovació pedagògica. Aquest cicle de visites 
permetrà veure i viure en primera persona les diferents opcions que podem trobar 
a l’hora d’educar els nostres infants, nois i noies des de l’educació infantil fins a la 
secundària.

 – Invitació per part de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Ca-
talunya (FMRP) a participar a les XII Jornades 0-12 “És possible fer una escola i una 
educació pública diferent. T’hi apuntes?”. 2/04/2016 i 1/07/2016.

 – Manteniment de l’acord de col·laboració entre les escoles Els secallets i Pla de mar 
de Coma-ruga i la FCEP per a la utilització dels espais del centre educatiu per a la 
impartició de les assignatures de psicomotricitat.

Grau d’Infermeria

Activitats amb participació dels estudiants

 – Sessions informatives amb el estudiants matriculats a l’assignatura Introducció a 
les Pràctiques Clíniques per part de la coordinadora de l’assignatura, la professora 
Leticia Bazo, i la professora responsable de l’ensenyament. Març 2017.

 – Sessions informatives amb el estudiants matriculats a l’assignatura Pràctiques.

 – Conferència “Los cuidados paliativos en los pacientes oncohemáticos” a càrrec de 
la Sra. Carmen Jiménez Jiménez, infermera de la Unitat d’Oncohemàtics de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII de Tarragona, dintre de l’assignatura Persona Gran, que 
imparteix la professora M. Jesús Aguarón del Departament d’Infermeria de la URV. 
Novembre 2016. 

 – Sessió informativa per part de les professores Leticia Bazo i M. Jesús Aguarón del 
Departament d’Infermeria amb els estudiants de 1r , per informar sobre el procés de 
l’assignatura Introducció a les Pràctiques Clíniques. Març 2017.

 – Sessió informativa sobre mobilitat a càrrec de la professora María Jiménez, del De-
partament d’Infermeria, com a responsable de Mobilitat de la Facultat d’Infermeria. 
Febrer 2017.

 – Sessió informativa als estudiants de 3r curs per part de la responsable d’ensenya-
ment sobre el Treball de Fi de Grau. Maig 2017.

 – Reunió de les delegades de tercer curs amb la degana, Roser Ricomà, i la responsa-
ble d’ensenyament, M. Jesús Aguarón, per valorar diferents aspectes tant acadèmics 
com estructurals de la Seu. Maig 2017. 

 – Reunió amb la direcció de l’Hospital Sant Pere de Ribes. Març 2017.

 – Dintre l’assignatura Malats Terminals i Cures Pal·liatives es va realitzar una taula ro-
dona amb el títol “Morir a l’hospital”, amb la participació de la Dra. Marta Alluè, la 
Dra. Carme Bervis i la Sra. Adoración Rodríguez. Maig 2017 (Docència a Tarragona, 
però participen estudiants del SBP).

 – Participació d’estudiants com a voluntaris al Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE) 2017, fet a Barcelona del 27 de maig a l’1 de juny de 2017.
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 – Participació de la professora M. Jesús Aguarón a la taula rodona titulada “Experièn-
cies de com convertir-se en doctor i no morir en l’intent”, en el 1ST Workshop URV 
PhD Programme in Nursing. Abril 2017.

 – Lliurament dels treballs de fi de Grau per part dels estudiants de 4t curs del Grau 
d’Infermeria. Juny 2017.

 – Els dies 6 i 7 de juny, defensa dels treballs de fi de Grau dels estudiants del Grau 
d’Infermeria.

 – El dia 2 de juny de 2017, 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 respon-
sable del Grau d’ Infermeria

 – Reunions amb la direcció del Sociosanitari Ricard Fortuny de Vilafranca i Hospital 
Alt Penedès de Vilafranca (Març 2017). Posteriorment a les reunions es realitzen 
sessions informatives amb les tutores d’aquests centres.

 – Durant aquest curs, s’ha iniciat una col·laboració amb l’Hospital Sant Camil de Sant 
Pere de Ribes per a la realització d’un projecte d’investigació titulat Mejorando la 
calidad del sueño ¿Podemos disminuir la prevalencia del dolor en los pacientes 
hospitalizados? Amb la participació de les professores M. Jesús Aguarón i Roser 
Ricomà. 

 – 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 estudiants d’Infermeria de la Seu del Baix Penedès.

 – La fundació STS atorga un premi al millor Treball Fi de Grau dotat amb 500€. Aquest 
premi, en la seva primera edició, va ser atorgat a Adoración Rodríguez, estudiant 
de la Seu Baix Penedès. El premi va ser lliurat per part del Sr. Toni Gurra, gerent de 
l’entitat. Desembre 2017.

Altres activitats de caràcter general realitzades al Centre 

 – Realització d’un simulacre de Pla d’emergència del ventre per indicació de l’Ofici-
na de Prevenció de Riscos Laborals de la URV.

 – Control Auditoria Interna (ISO) (gener del 2017).

 – Control Auditoria Externa (ISO) (febrer 2017).

 – Jornades de Portes Obertes adreçades a futurs estudiants de la URV per donar a 
conèixer la Universitat Rovira i Virgili en el seu conjunt i la Seu en particular, així 
com els ensenyaments que s’hi imparteixen i les instal·lacions i els serveis que s’ofe-
reixen (abril i maig de 2017).


