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ALTRES JORNADES AL CTE
2016030_Neuroeducació a l’aula: de la teoria a la pràctica
27 de juny de 2016 – 5 hores – 15 euros

2016031_Microbiota intestinal i salut mental
27 de juny de 2016 – 5 hores – 15 euros

2016032_Aprenentatge i ús del programari lliure
28 de juny de 2016 – 5 hores – 15 euros

2016033_Visibilitat online per a restauració
29 de juny de 2016 – 5 hores – 15 euros

2016034_Ressonància interior (taller de teràpia vibracional)
29 de juny de 2016 – 5 hores – 15 euros

2016036_Gastronomia molecular i els seus secrets
4 de juliol de 2016 – 5 hores – 15 euros

2016037_La psicomotricitat: una experiència en plena expansió
4 de juliol de 2016– 5 hores – 15 euros

2016038_Experiències d’atenció educativa amb l’alumnat d’altes 
capacitats
5 de juliol de 2016– 5 hores – 15 euros

ALTRES JORNADES A LA URV
www.urv.cat/estudis/universitat_estiu

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CAMPUS TERRES DE L’EBRE

Avda. Remolins, 13-15

43500 Tortosa

Telèfons: 977 46 40 58

A/e: cte.uete@urv.cat 



INFORMACIÓ MATRÍCULA
Període de matrícula: des del 2 de maig fins a l’inici 
de la jornada, sempre que hi hagi places vacants.

Preu matrícula: 15 euros

Sistema de matrícula:
Per Internet: 

des de la plana web de la URV  
http://www.urv.cat

De manera presencial: 
a la secretaria de la Universitat d’Estiu 

Campus Terres de l’Ebre

En qualsevol cas, una vegada es disposi del full 
d’inscripció, cal fer l’ingrés corresponent a l’import 

de la matrícula al compte corrent:
2013-3074-66-0210238244

En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar: 
nom i cognom de l’estudiant i codi de la jornada

Una vegada feta la inscripció i el pagament, cal 
enviar a la Secretaria de la Universitat d’Estiu la 

documentació següent:

Full d’inscripció
Resguard de pagament

Podeu fer arribar la documentació escanejada a 
l’adreça electrònica: cte.uete@urv.cat

Es lliurarà certificat d’assistència

PROGRAMA
El curs pretén introduir en els conceptes bàsics tecnolò-
gics relacionats amb el comerç en línia.

Vendre en línia no es fàcil i en aquest curs s’explica-
ran diferents tècniques per atreure clients potencials 
de manera rendible (leads). El curs inclou un taller en 
què s’explicaran pràctiques i casos relatius al Blogging, 
Adwords, Facebook Ads, etc.

Adreçat a estudiants, professionals, empresaris i a la 
ciutadania.

8.45 – 9.00 h Recepció, lliurament de documentació i 
presentació de la jornada

 Juan Antonio Duro, coordinador del 
curs

 Xavier Farré, sotsdirector del Campus 
de les Terres de  l’Ebre (URV)

9.00 – 10.30 h Xerrada: “Estratègies de captació de cli-
ents per a un comerç electrònic o nego-
ci en línia”

 Enric Ginovart Monclús, CEO Incubalia

10.30 – 10.45 h  Descans

10.45 – 13.15 h Taller pràctic: “Estratègies de màrque-
ting en línia per a un comerç electrònic”

 Enric Ginovart Monclús, CEO Incubalia 

 Roger Marro, Marketing Manager Incu-
balia

13.15 – 14.15 Taula rodona: “Casos d’èxit de comerç 
electrònic i captació de clients”

 Ponents pendents de confirmar


