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Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova l’ampliació del programa de 
captació i relacions amb secundària

Els objectius fonamentals d’aquesta ampliació del Programa de captació i relacions amb secundària són:
estimular l’estudi de les diverses matèries/àmbits d’estudi entre els joves, - 
afavorir l’esforç i l’excel·lència acadèmica, - 
divulgar aquestes matèries/àmbits d’estudi, i - 
servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat. - 

Es dirigeix a tot el professorat de la URV per tal que faci propostes d’activitats dirigides als estudiants 
de secundària, dins de l’estructura dels projectes d’innovació docent (modalitat E) que presenta anualment 
l’ICE d’aquesta universitat. L’activitat pot ser efectuada per un equip de professors; es valorarà positivament 
la inclusió de professorat de secundària que col·labori amb la URV.

Aquestes activitats s’hauran de dur a terme als diversos centres de la URV durant el curs acadèmic i 
podran realitzar-se de dilluns a dissabte, de manera que siguin compatibles amb els horaris dels estudiants 
de secundària. 

Les activitats poden incloure qüestions teòriques (cicles de xerrades sobre un tema d’actualitat, per 
exemple) o pràctiques (sessions a laboratoris, tallers sobre diverses matèries, etc.). Així mateix, es pot pro-
porcionar temes (proposats pel professorat de la URV o bé pels estudiants) i assessorament per fer el treball 
de recerca de segon de batxillerat o bé el treball de síntesi que clou un CFGS. També poden consistir en la 
preparació d’una determinada assignatura per facilitar la participació dels estudiants de secundària en les 
olimpíades que se celebren sobre diverses matèries (a escala local, nacional, estatal, etc.).

El professorat interessat a realitzar activitats d’aquest programa han de dirigir les expressions d’interès 
al Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària abans del 30 de juny de 2009 mitjançant la fitxa 
següent:
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Títol de l’activitat

Professorat de la URV

Professorat de secundària

Breu descripció de l’activitat que es proposa: objectius, tipus d’activitats que es realitzaran, estudiants 
als que es dirigeix, pla de treball, pressupost detallat de les activitats, etc.

Període de realització


