Què és el CRAI ?
Un entorn comú amb tots els
serveis universitaris de suport
a l´aprenentatge, la docència
i la recerca relacionats amb la
informació i les TIC.

CRAI Campus Catalunya
Av.Catalunya, 35
43002 Tarragona
Tel. 977 559 524
crai.catalunya@urv.cat
CRAI Campus Sescelades
Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona
Tel. 977 559 614
crai.sescelades@urv.cat
CRAI Campus Terres de l’Ebre
Av. Remolins, 13-15
43500 Tortosa
Tel. 977 449 780
crai.cte@urv.cat

Vine

Més informació:
crai@urv.cat
http://www.urv.cat/crai
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El CRAI som

Us oferim

Al CRAI trobaràs

• Servei de Biblioteca i Documentació

Tots els serveis d´una
biblioteca, i a més a més:

Si ets estudiant de la URV:

• Centre d´Atenció als Estudiants
• Servei de Recursos Educatius
• Institut de Ciències de l´Educació
• Servei Lingüístic
• Servei de Recursos Informàtics i TIC

• Punt d´atenció a l´usuari
• Factoria
• Aplicacions tecnològiques
i edició multimèdia
• Assessorament i material per a
l´aprenentatge de llengües
• Videoconferència i TV satèl·lit
• aula d´informàtica
• Préstec d´ordinadors portàtils
i de material multimèdia
• Formació en competències
informacionals i informàtiques

Espais diversificats:
•
•
•
•
•
•

Equipats amb mitjans multimèdia
De treball en grup
De silenci per a l´estudi
De lectura
De trobada i descans
Per a la formació

Professionals al teu servei:
•
•
•
•

Bibliotecaris especialitzats
Professionals de la informació
Tècnics multimèdia
Tècnics lingüístics

• Tota la informació que
necessites sobre la URV
• Documentació, aplicacions
tecnològiques i formació per
a l´adquisició de coneixements
i competències
• Suport per a la millora de
l´anglès, el català i el castellà
• Assessorament, suport
i recursos per treballar millor
individualment i en grup

Si ets PDI de la URV:
• Assessorament tècnic i suport
tecnològic per millorar la producció docent i científica i la seva
difusió

Si ets PAS de la URV:
• Recursos per a l´actualització,
aprofundiment i ampliació de
coneixements per a la teva
formació personal
i professional

