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Qui desitgi la Certificació de la URV, ho haurà d’indicar al moment de la preinscripció i haurà d’assistir al 80% de les jornades.
A més, qui desitgi Reconeixement de l'activitat pel Departament d'Ensenyament, s’ha d’adreçar a 
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/, a través de l'ICE de la URV (codi 8000070021), 
i obtindrà una certificació de 5 hores.

Mestres, estudiants d'Educació Infantil i Primària, professors de secundària, professionals del patrimoni i dels museus, antropòlegs, 
membres del Departament d’Ensenyament, etc.

Dra. Núria Gil, professora del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV

Organitza:

Coordinació 
de les jornades:

Col·labora:

Inscripció gratuïta a:

Adreçat a:

ESCOLA I PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL: 
AULA, RECERCA I PROJECCIÓ Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l’Ebre

24 i 31 de maig de 2016

A càrrec del Dr. Joan Santacana (UB) i la Dra. 
Nayra Llonch (UDL), del grup DHIGECS. 
Presenta: Dra. Núria Gil (URV).

El patrimoni cultural 
immaterial i la seva didàctica.
AULA MAGNA
17.30 h - 18.30 h

A càrrec de Marc Ballester i Íngrid Bertomeu (antro-
pòlegs de l’IPCITE: Inventari del Patrimoni Cultural Im-
material de les Terres de l’Ebre). Presenta: Pepa Subirats 
(directora de l'IPCITE).

L'IPCITE, mitjà o fi?
AULA MAGNA
18.30 h - 19.15 h

L'immaterial a l'escola. Prova pilot 
en una escola de la ZER Montsià. Curs 2015-2016. 

L'immaterial a l'escola. Prova pilot en una escola de la ZER 
Montsià. Curs 2015-2016. 
A càrrec de membres del claustre de l’Escola Teresa Subi-
rats de Mas de Barberans. 

AULA MAGNA
19.15 h - 20.00 h

Fem memòria de la gelada del 56. 
Projecte educatiu i treball de camp a educació primària, 
secundària i ensenyament de Mestre. 

A càrrec de la Dra. Victòria Almuni (Institut La Sénia) i la 
Dra. Núria Gil.

AULA 109
19.15 h - 20.00 h

La literatura oral com a eina per educar, 
investigar i fer territori. 

A càrrec de la Dra. Monica Sales (URV).

AULA 109
18.30 h - 19.15 h

L’IPCITE, un calaix de recursos. 

A càrrec de M. Carme Queralt (antropòloga del Museu de les 
Terres de l’Ebre i membre de l'Òrgan Assessor Científic de 
l’IPCITE) i Marina Orobitg (tècnica de l’IPCITE). 

AULA 109
17.30 h - 18.30 h
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