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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 25 de febrer de 2010)

Comissió d’Estudiants i Comunitat univErsitària

SESSIÓ DE 2 DE FEBRER DE 2010

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Es ratifica la convocatòria de les beques de col·laboració específiques aprovades per la CECU virtual 
el 25 de setembre 2009:

Beca de col·laboració per donar suport en el màster de Dret de l’Empresa i la Contractació –

Beca de col·laboració específica amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura per donar suport  –
a la mobilitat dels estudiants

3. Es ratifica la convocatòria de les beques de col·laboració específiques aprovades per la CECU virtual 
el 4 de gener de 2010:

Beca de col·laboració amb l’Observatori de la Igualtat de la URV –

Beca de col·laboració per donar suport a la formació del PAS –

4. S’aprova la modificació del document “Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·
laboració amb la Universitat Rovira i Virgili”.

Aprovat en la reunió del Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003 –

Última modificació aprovada en la reunió del Consell de Govern de 2 de maig de 2007 –

Última modificació aprovada en la reunió de la Comissió delegada d’Estudiants i Comunitat  –
Universitària, delegada del Consell de Govern, de desembre de 2008

1. ConvoCatòries de les beques de Col·laboraCió 

Es realitzaran dues convocatòries cada any en funció de les dates de prestació de la beca de col·
laboració: una, durant el mes d’abril i la segona, durant el mes de maig. Aquestes convocatòries seran 
úniques per a les beques de col·laboració de caràcter general, a excepció que se n’hi inclogui alguna amb 
requeriments específics. En el text s’hi ha de fer constar el nombre de beques de col·laboració convocades, 
les ubicacions, el procediment i els terminis per a la sol·licitud i adjudicació.

De manera excepcional i per raons d’urgència degudament justificades es podran realitzar altres con·
vocatòries al llarg del curs.

2. normes de proCediment

2.1 Requisits dels aspirants

Les persones beneficiàries de beques de col·laboració hauran de ser necessàriament alumnes de la 
Universitat Rovira i Virgili matriculats en qualsevol dels ensenyaments oficials, d’acord amb la Normativa 
acadèmica i de matrícula. Aquelles persones que vulguin matricular·se a la Universitat i estiguin pendents 
de fer·ho per qüestions administratives se’n consideren estudiants, i hauran d’acreditar aquesta voluntat 
amb una declaració jurada que serà substituïda per una còpia del full de matrícula en el moment de fer·la 
efectiva.

Es defineixen un seguit de competències bàsiques que han de tenir tots aquells estudiants que puguin 
ser beneficiaris d’una beca de col·laboració amb la Universitat. Aquestes competències bàsiques es con·
sideren requisits imprescindibles per poder gaudir de la beca de col·laboració i, en conseqüència, si se’n 
comprova l’incompliment, podran ser motiu d’exclusió o de revocació de la beca de col·laboració.

2.2 Competències bàsiques

Les competències bàsiques dels becaris de col·laboració amb la URV són les següents:

Disponibilitat horària: Els alumnes becaris de col·laboració han de tenir disponibilitat horària per •	
realitzar les tasques pròpies de la beca de col·laboració durant les franges horàries de prestació 
que s’estableixen. Les unitats que acullen becaris de col·laboració, en atenció a la condició d’es·
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tudiants dels becaris de col·laboració i a la necessària compatibilitat amb la seva vida acadèmica, 
afavoriran la flexibilitat quant a la prestació de la beca de col·laboració. En qualsevol cas, les per·
sones que tinguin una beca de col·laboració s’han de comprometre a acceptar un horari dins de 
les franges de prestació preestablertes.

Capacitat d’atenció al públic: Els alumnes becaris de col·laboració han de tenir capacitat d’aten·•	
dre el públic correctament i han de ser rigorosos i amables en el tracte amb les persones usuàries 
dels serveis. La Universitat avaluarà la capacitat d’atenció al públic amb una entrevista personal. 
En aquesta entrevista es qualificarà els aspirants com a aptes o no aptes. Aquelles persones que 
siguin qualificades com a no aptes seran excloses del procediment de selecció. La falta de respecte 
cap a les persones usuàries, els companys o els caps pot ser motiu de revocació de la beca de col·
laboració.

Coneixements bàsics d’informàtica: Els alumnes becaris de col·laboració han de tenir uns co·•	
neixements bàsics de l’ús de les eines informàtiques més habituals (Word, navegadors, correu 
electrònic). Si s’escau, les persones sol·licitants faran constar en la sol·licitud de la beca de col·
laboració que disposen d’aquests coneixements. La manca d’aquests coneixements mínims serà 
motiu d’exclusió.

2.3 Requisits específics de les persones aspirants

En aquelles beques de col·laboració en les quals s’acrediti la necessitat de tenir requisits específics, s’hi 
haurà de fer constar.

2.4 Mèrits de les persones aspirants

Amb caràcter general es consideren mèrits:

L’expedient acadèmic de l’estudiant. Aquest mèrit té per objecte valorar el rendiment acadèmic de •	
l’alumnat per tal d’afavorir les sol·licituds de les persones que tinguin un més rendiment acadèmic. 
En concret, es calcularà mitjançant el sistema informàtic de gestió d’expedients de la Universitat la 
mitjana ponderada de l’expedient de l’alumne/a, on:

Es pondera el resultat de cadascuna de les convocatòries d’assignatures en funció del nom· –
bre de crèdits, i es realitzarà també una ponderació en funció del resultat de la mitjana dels 
estudiants d’aquell ensenyament.

En el cas dels estudiants estrangers o d’una altra universitat catalana/espanyola que no sigui  –
la URV i que el curs actual sigui el primer any com a estudiant de la URV, cal adjuntar l’ex·
pedient acadèmic d’origen per tal de tenir·lo en compte en la selecció de les beques. En cas 
de no adjuntar l’expedient, l’estudiant no podrà obtenir puntuació pel que fa a l’expedient 
acadèmic, però sí podrà puntuar en els altres mèrits. 

Aquest punt s’ha d’establir i especificar en el document de sol·licitud de les beques, per tal  –
d’informar l’alumnat, si s’escau, sobre la presentació d’aquesta documentació.

En aquest cas, atesa la impossibilitat de conèixer la nota mitjana de la universitat d’origen,  –
no es ponderarà. 

En totes les beques de col·laboració amb la URV el valor de l’expedient acadèmic en el còmput 
dels mèrits serà del 50% respecte a la possible puntuació total màxima per mèrits.

L’adequació al perfil de la beca de col·laboració: Aquest mèrit té per objecte valorar l’adequació •	
de l’actitud personal i els coneixements de les persones sol·licitants al caràcter preferent d’assis·
tència i assessorament a l’estudiantat que tenen les beques de col·laboració. La valoració es farà 
amb l’avaluació del currículum o mitjançant una entrevista, que es puntuaran en funció del grau 
d’adequació al requisit/mèrit que demostrin.

En el cas de les beques de caràcter genèric, ubicades en algun centre o campus, ser estudiant d’al·•	
gun dels ensenyaments vinculats al centre o campus on s’hagi de desenvolupar la prestació de la 
beca de col·laboració.

En el cas de les beques de caràcter específic, en què s’estableixi com a mèrit realitzar una entrevista •	
personal als candidats, es podrà fer una preselecció de les persones amb el millor perfil. La llista 
dels candidats preseleccionats es farà pública a la pàgina d’informació de les beques.

2.5 Procediment de selecció i adjudicació

Els responsables de les unitats que acullin becaris de col·laboració han d’emetre un informe en què 
valorin la tasca desenvolupada pel personal becari de col·laboració que ha prestat els serveis en aquella 
unitat. La unitat tècnica responsable de la gestió dels becaris de col·laboració els trametrà un model norma·
litzat per tal que hi facin constar l’informe. Aquest model inclourà la puntuació numèrica de determinats 
elements relatius al desenvolupament de la beca de col·laboració.
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Si el becari/ària avaluat obté una puntuació inferior al 50% de la puntuació màxima possible, serà ex·
clòs de les adjudicacions de beques de col·laboració convocades l’any natural següent a la data d’aquest 
informe d’avaluació negatiu. En aquests casos, a més d’atorgar les puntuacions numèriques, els responsa·
bles dels becaris de col·laboració hauran de motivar la decisió en el mateix informe.

Quan la unitat tècnica responsable de la gestió de les beques de col·laboració rebi un informe de reno·
vació que comporti l’exclusió del becari/ària de col·laboració, requerirà a aquesta persona que, si s’escau, 
formuli per escrit les al·legacions que consideri oportunes. El vicerectorat competent en les beques analit·
zarà l’informe d’exclusió i les al·legacions, entrevistarà, si s’escau, les persones implicades, i confirmarà o 
corregirà l’exclusió del becari/ària, d’acord amb els models oficials que figuren a l’annex 1. 

2.6 Renovació automàtica 

En aquelles beques de col·laboració que siguin convocades amb regularitat i que tenen la durada d’un 
curs acadèmic, atenent a la qualitat de la tasca realitzada i l’aprofitament demostrat al llarg del desenvolu·
pament de la beca de col·laboració, es podran renovar de manera automàtica, per un sol curs acadèmic, 
alguna o algunes de les beques de col·laboració. També es podrà estudiar la renovació en aquelles beques 
específiques que tinguin una durada igual o superior a un curs acadèmic. A tal efecte serà necessari obtenir 
un mínim de puntuació en la valoració que es desprengui de l’informe de la persona responsable de la 
unitat corresponent i que el becari de col·laboració reuneixi els requisits establerts durant el curs següent.

El model d’informe així com la puntuació mínima necessària per obtenir la renovació automàtica de la 
beca de col·laboració són els que figuren en l’annex 2 del present document. 

Aquelles beques de col·laboració que siguin renovades automàticament per a aquell curs acadèmic no 
sortiran convocades en la convocatòria corresponent.

2.7 Procediment de sol·licitud de les beques

Un cop aprovada per la comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria, la convoca·
tòria de beques de col·laboració es farà pública i s’iniciarà el procés de presentació de sol·licituds. En la pà·
gina web corresponent es farà constar la data en la qual serà l’entrevista que hauran de fer totes les persones 
aspirants per tal d’acreditar que reuneixen els requisits. L’assistència a aquesta entrevista serà obligatòria 
llevat que sigui impossible per motius degudament justificats. En aquest cas, l’aspirant haurà de presentar 
una instància en què n’haurà d’explicar les raons i acreditar documentalment aquesta impossibilitat.

Aquells estudiants que estiguin interessats a participar en el procés de selecció hauran de presentar una 
sol·licitud, preferentment a través de mitjans electrònics (formulari web o correu electrònic), acompanyant·
la del full de matrícula que n’acrediti la condició d’estudiants de la Universitat o una declaració jurada en el 
cas que la matrícula encara no hagi pogut fer·se efectiva. Així mateix, en aquelles convocatòries o tipus de 
beques de col·laboració en les quals es facin constar requisits o mèrits diferents dels generals, serà necessari 
que l’aspirant acompanyi la sol·licitud de tota aquella documentació necessària per acreditar que reuneix 
els requisits o els mèrits al·legats.

2.8 Procediment de selecció

L’òrgan tècnic encarregat de gestionar les beques de col·laboració valorarà, segons el barem establert 
a la fitxa, els mèrits al·legats per les persones candidates i comprovarà, a través de la documentació que 
consta en els arxius de la Universitat, les dades relatives a la nota mitjana ponderada de l’expedient acadè·
mic de l’alumnat. A aquestes valoracions s’hi afegiran les puntuacions obtingudes a l’entrevista així com, si 
s’escau, la resta de mèrits que es prevegin en aquelles convocatòries que incloguin mèrits específics.

En les beques de col·laboració específiques, la valoració i puntuació dels perfils dels sol·licitants d’acord 
amb la resta de mèrits prefixats a la fitxa de la beca, la farà una comissió de selecció ad hoc constituïda a 
la unitat que ha sol·licitat la beca de col·laboració.

Aquesta comissió, quan ho consideri adient, podrà realitzar una selecció prèvia segons el currículum i 
convocar a l’entrevista només aquelles persones que consideri més adequades.

Un cop valorats els mèrits dels aspirants, se’ls ordenarà seguint l’ordre de puntuacions obtingudes i les 
preferències que hagin fet constar a la sol·licitud. L’òrgan tècnic encarregat de gestionar les beques de col·
laboració elaborarà una proposta d’adjudicació que traslladarà a la comissió delegada del Consell de Go·
vern amb competències en la matèria d’estudiants. Aquesta comissió aprovarà, si s’escau, aquesta proposta 
o hi introduirà aquelles altres consideracions que, d’acord amb aquesta normativa, consideri pertinents.

2.9 Adjudicacions: Acceptació i renúncia

Un cop aprovades les adjudicacions de les beques de col·laboració, se’n farà pública la llista en un 
tauler d’avisos al Rectorat, i si s’escau dels centres, i a la web de la Universitat Rovira i Virgili. Així mateix, 
es contactarà a través de correu electrònic o altres mitjans anàlegs amb les persones sol·licitants a les quals 
ha estat adjudicada una beca de col·laboració.
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Les persones a les quals hagi estat adjudicada la beca de col·laboració podran presentar la renúncia en 
el mateix moment de l’adjudicació. En aquest cas, si la beca de col·laboració adjudicada ha estat una de 
les sol·licitades per l’aspirant, aquesta renúncia podrà ser considerada com una penalització per a futures 
convocatòries. 

Aquelles persones que acceptin l’adjudicació de la beca de col·laboració seran convocades a les ses·
sions formatives inicials en cadascuna de les unitats que acullen becaris de col·laboració o les unitats fun·
cionals que s’hi relacionin. La incompareixença a aquestes sessions formatives, fora que s’acreditin motius 
justificats, serà causa de revocació de la beca de col·laboració.

Qualsevol sol·licitant pot reclamar contra els acords d’adjudicació de beques de col·laboració presen·
tant un escrit a la unitat tècnica de gestió de les beques de col·laboració. El termini és de 10 dies.

2.10 Llistes d’espera

Aquells sol·licitants als quals no hagi estat adjudicada cap beca de col·laboració quedaran en una llista 
d’espera única, ordenada en funció de les puntuacions obtingudes. Aquesta llista d’espera es farà pública 
en els taulers d’avisos corresponents i mitjançant la web de la Universitat Rovira i Virgili. 

En funció de les vacants o renúncies que es vagin produint, la unitat tècnica de gestió anirà adjudicant 
les beques de col·laboració, d’acord amb l’ordre fixat per aquesta llista.

En aquelles beques de col·laboració que prevegin requisits o mèrits específics s’establiran llistes d’espe·
ra separades i independents, ordenades en funció dels mèrits demanats.

5. S’aprova l’adjudicació de les beques de col·laboració específiques següents:

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_12) –

Beca de col·laboració en l’avaluació del personal docent –

Beca de col·laboració per donar suport en el màster de Dret de l’Empresa i la Contractació –

Beca de col·laboració per donar suport informàtic i audiovisual al campus Catalunya –

Beca de col·laboració per donar suport en les tasques dels laboratoris del Departament d’Engi· –
nyeria Química

Beca de col·laboració per donar suport a l’organització de la VI Trobada Francoespanyola de  –
Química i Física de l’Estat Sòlid

Beca de col·laboració per a la digitalització de dades i metadades climàtiques –

Beca de col·laboració amb la Càtedra DOW de Desenvolupament Sostenible –

Beca de col·laboració per donar suport en el màster de Dret de l’Empresa i la Contractació –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_14) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_07) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_05) –

Beca de col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura per donar suport a la mobi· –
litat dels estudiants

Beca de col·laboració per donar suport al Senderisme URV –

Beca de col·laboració de l’Oficina de Suport a la Direcció de l’Escola Universitària d’Infermeria  –
per donar suport a la implantació del Pla de qualitat i suport a l’OSD

Beca de col·laboració amb l’EPUF (Fòrum Universitari Permanent Euromed) –

Beca de col·laboració amb la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural  en el Mediterrani –

Beca de col·laboració amb l’ICE per donar suport a les activitats del Pla de formació del profes· –
sorat no universitari

Beca de col·laboració per donar suport als màsters informàtics de l’ETSE (MIES i MIA) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_01) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_02) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_03) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_04) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_06) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_08) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_09) –
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Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_10) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_11) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_13) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_15) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_16) –

Beca de col·laboració per donar suport a la innovació docent (ICE_17) –

6. S’aprova la convocatòria de la beca de col·laboració específica següent:

Beca de col·laboració per donar suport al projecte de dinamització lingüística del català a la  –
Facultat de Lletres

7. S’aprova el procediment de sol·licitud i gestió, el calendari i els models de documentació de les 
beques de col·laboració per a l’aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, màster 
oficial i doctorat.

8. S’aproven les tarifes dels cursos d’esports del segon quadrimestre del curs acadèmic 2009·10.

9. S’aprova l’adjudicació de les beques de col·laboració específiques següents:

Beca de col·laboració amb l’Observatori de la Igualtat de la URV –

Beca de col·laboració per donar suport a la formació del PAS –

SESSIÓ DE 17 DE FEBRER DE 2010

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. S’aproven els cursos per a la Universitat d’Estiu edició 2010.

CURSOS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU 2010

CURS CRÈD. COORDINACIÓ CENTRE / DEPARTAMENT 

Cursos aprovats

Algunes dones singulars i la seva 
projecció científica 

3 
Esther Forgas / Coral 
Cuadrada 

Departament Filologies Romàniques 

Alimentació i salut: passat, present 
i futur 

2,5 Josep M. Sabaté Departament d'Història i Història de l'Art 

Aspectes fisiològics i patològics en 
l'àmbit ginecològic durant el perío·
de d'adolescència 

2 
Ramon M. Miralles / M. 
José Miranda 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Biodansa: camins d'expressió 2 
M.Jesus Aguarón, 
Virtudes Rodero Carme 
Vives 

Escola Universitària Infermeria 

Comunicació de la ciència: cap a 
la ciència espectacle? 

2,5 Gonzalo Guillén Departament Enginyeria Química /ETSEQ 

Desenvolupament i conflictes 
ambientals a l'Amazònia 

2 Laureano Jiménez 
Centre Cooperació Desenvolupament URV 
Solidària 

Desenvolupament sostenible en el 
marc demogràfic actual: Malthus 
tenia raó? 

1,5 Joan Alberich Departament de Geografia 

Dona i treball 1,5 Anna López Departament de Psicologia 
El làser i les seves aplicacions. 50 
anys d'història 

1,5 Francesc Díaz Centre de Recerca EMaS 

Empresa d'avui, empresa en forma 1,5 Antoni Cabello Rimbau Departament Enginyeria Química / ETSEQ 

Energia solar tèrmica per a la pro·
ducció d'aigua calenta sanitària 

2 Jesús Brezmes 
Departament Enginyeria Electrònica, Elèctrica 
i Automàtica 

Estratègies energètiques en la cons·
trucció + Les energies renovables i 
l'aplicació en l'arquitectura 

2 
Silvia Necchi / Marta 
Lopez 

Escola Tècnica Superior Arquitectura 

Europa Santiago J. Castellà Vicerectorat Relacions Externes 



6 FOU 65 / Comissions delegades

Energies fotònica i fotovoltaica 
molecular: opcions de futur 

2 Lluís Marsal 
Departament Enginyeria Electrònica, Elèctrica 
i Automàtica 

Iniciació a la diagnosi de la quali·
tat ambiental en rius amb indica·
dors biològics 

1,5 M. Goretti Merseburger Departament de Geografia 

L'altra "movida": Barcelona ( anys 
70) 

3 Jose Carlos Suárez Departament d'Història i Història de l'Art 

La interculturalitat en l'era de la 
globalització 

1,5 
Sandra Iglesia/ Isabel 
Gibert 

Facultat de Lletres 

Les arts escèniques III: de la crea·
ció a la recepció 

2 M. Dolores Gimeno Departament Filologies Romàniques 

Manuel Azaña: vida i destí 2,5 
Alberto Reig / Josep 
Sánchez Cervelló 

Facultat de Lletres 

Modulació cerebral de les meves 
emocions i conducta 

2 Josep M. Olivé Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Nous, vells contextos i mateix 
fenomen: la violència 

2,5 Jordi Tous Departament de Psicologia 

Pautes per a la compra/consum de 
productes ecològics 

2,5 
Assumpció Anton / 
Francesc Castells 

Departament Enginyeria Química 

Pirates i corsaris. Recorregut per 
la història dels mites de la mar a 
través de les fonts escrites visuals 

3 Marta Serrano Coll 
Facultat Lletres / Departament Història i His·
tòria de l'Art 

Pluralitat religiosa i societats en 
transformació 

1,5 
Àngel Belzunegui / 
Jordi Moreras 

Departament Gestió d'Empreses 

Prevenció en psicologia al segle 
XXI 

1,5 Pere Cavallé Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Recursos humans i emprenedoria 3 Joan Boada Departament de Psicologia 

Risoteràpia: desencadenant de 
salut i benestar 

1,5 
M. Dolors Burjalés i M. 
Antònia Martorell 

Escola Universitària Infermeria 

Taller informàtic de presa òptima 
de decisions 

1,5 Jordi Cuesta Departament Enginyeria Química / ETSEQ 

Tecnologies emergents en la indús·
tria alimentària 

1,5 Silvia de Lamo Castellví Departament Enginyeria Química 

Cursos virtuals
Negoci electrònic: vendre a través 
d'Internet (virtual) 

3 
Mario Arias / Mar 
Souto 

Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials 

Quadratonics, SA: un joc per po·
lemitzar sobre la “desigualtat” de 
gènere en un entorn 2.0 

2 
Teresa Torres / Mario 
Arias 

Departament de Gestió d'Empreses 

Cursos pendents de confirmació

Art i vida: vinculacions creatives 
entorn d'aquesta relació 

2 Albert Macaya 
Departament d'Història 
i Història de l'Art 

possibilitat de convertir·se en 
taller 

Ciberàgora 2010: seguretat i 
privadesa a Internet 

1,5 Agustí Solanas 
Departament Enignye·
ria Informàtica i Mate·
màtiques 

rebutjat per ser Jornada i no curs 
(aclarir) 

Taller de producció de publica·
cions: de la idea a la impremta 

2 
Joan M. Pàmies / 
Pedro Nogales 

Departament d'Estudis 
de Comunicació 

possibilitat de convertir·se en 
taller 

Per·Formate 0'10º/2,0 URV 3 
Jose Carlos 
Suárez 

Aula de Teatre 
possibilitat de convertir·se en 
taller 

Introducció a l'astronomia pràc·
tica d'aficionat 

2 Roger Cabré 
Departament Enginye·
ria Electrònica, Elèctri·
ca i Automàtica 

possibilitat de convertir·se en 
taller 

J.M. Jujol a Vistabella 2 Roger Miralles 
Escola Tècnica Superior 
Arquitectura 

possibilitat de convertir·se en 
taller 



7 FOU 65 / Comissions delegades

CURSOS UNIVERSITAT D’ESTIU URV 2010 - CAMPUS TERRES DE L’EBRE

CURSOS DATES POBLACIÓ TÍTOL CURS ÀREA HORES Matí / tarda COORDINADOR / A 

1 
Del 5 al 7 
de juliol 

Tortosa 
Habilitats per influir en 
positiu: escolata activa 
i estil assertiu 

Ciències 
Jurídiques, 
Socials i de la 
Salut 

15 matí/tarda 
Consol Cordero, 
Isabel Bobés 

2 
Del 5 al 8 
de juliol 

Tortosa 
Una mirada diferents 
buscant la igualtat: 
esport, educació i salut 

Humanitats, 
Ciències 
Socials i de la 
Salut 

15 matí Lola Santacatalina 

3 
Del 5 al 9 
de juliol 

Tortosa 

La consciència del 
sistema immune. Curs·
taller d'enllaç entre 
ciència i consciència 

Ciències de 
la Salut 

20 matí Tomás Álvaro 

4 
Del 13 al 14 

de juliol 
Tortosa 

Estratègies per crear 
una empresa 

Ciències 
Socials 

15 matí/tarda Pere Segarra 

5 
Del 13 al 15 

de juliol 
Sant Carles 
de la Ràpita 

Canvi climàtic i aigua a 
Catalunya 

Medi Am·
bient 

15 tarda Javier Cigró 

6 
Del 14 al 15 

de juliol 
Bot 

Inici al tast de vins 
blancs de la D.O. Terra 
Alta 

Enologia, 
Ciències ex·
perimentals 

15 matí/tarda Francesca Fort 

7 
Del 14 al 16 

de juliol 
Móra 
d'Ebre 

L'escultura a les Terres 
de l'Ebre 

Arts 15 matí/tarda 
Núria Gil, Montse 
Pelejà 

8 
Del 21 al 23 

de juliol 
Jesús 

Literats ebrencs de 
principi del S. XX 

Humanitats 15 matí 
Emigdi Subirats, 
Magí Sunyer 

9 
Del 20 al 22 
de setembre Tortosa 

Art i cultura a les Terres 
de l'Ebre 

Arts i Huma·
nitats 15 matí 

Jordi Carbonell, 
Jacobo Vidal 

PREUS MATRÍCULA UNIVERSITAT D’ESTIU, edició 2010

PREU MATRÍCULA CERT. ASSISTÈNCIA 

I APROFITAMENT 

CERT. ASSISTÈNCIA 

Curs 15 h/ 1.5 crèdits 92 € 70 € 

Curs 20 h/ 2 crèdits 107 € 80 € 

Curs 25 h/ 2.5 crèdits 127 € 95 € 

Curs 30 h/ 3 crèdits 147 € 110 € 

3. S’aprova la convocatòria de beques per a l’aprenentatge de la docència i la recerca.


