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Campus
Terres de
l'Ebre

Som un campus amb identitat pròpia, amb prop 
de 800 estudiants,  situat al costat del riu Ebre.

• Gaudeix d’ensenyaments de qualitat en un 
entorn privilegiat.

• Aprèn amb un professorat proper que et 
facilitarà un acompanyament personalitzat.

• Participa en un extens programa d’activitats 
culturals, socials i lúdiques. 

• Estudia en unes instal·lacions d’excel·lència.

Vocació internacional
La internacionalització en els graus és una de les 
nostres principals apostes. Cada any tenim un 
volum important d’estudiants que complementen 
la formació amb una estada en una altra 
universitat gràcies als programes de mobilitat, amb 
la possibilitat de rebre beques Erasmus i altres 
beques específiques. Això et permetrà conèixer de 
primera mà altres sistemes educatius i experimentar 
aspectes de la teva futura professió en altres països. 

Serveis i instal·lacions
 
El campus Terres de l’Ebre és un edifici de nova 
construcció inaugurat al curs 2011-12. Situat en un 
entorn únic al costat del riu Ebre i enmig d’una 
zona enjardinada al parc de Remolins de Tortosa, 
disposa d’aules tecnològicament equipades,i 
aules específiques, com tallers de simulació 
d’infermeria, aules de plàstica, psicomotricitat, 
música, laboratoris d’informàtica i específics. Les 
característiques arquitectòniques de l’edifici el fan 
idoni per  instal·lar-hi exposicions i realitzar-hi altres 
activitats.

Al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) hi trobaràs zones de consulta, 
de treball en grup, espais de silenci, préstec de 
portàtils, servei de factoria, espai d’aprenentatge 
de llengües, entre d’altres. 

Com a novetat del curs 
2020-21, podràs estudiar 
el Doble grau d'Educació 
Infantil i Educació Primària 
amb menció d'Anglès
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Títols propis i diplomes 
de postgrau:
Diploma de Postgrau en 
Tecnologies de l'Aprenentatge 
i del Coneixement.

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

• T’oferim una formació d’excel·lència, amb visió
internacional, pràctiques en empreses i institucions i 
un alt nivell d’ocupabilitat.

• La mida dels grups facilita que les nostres 
metodologies siguin participatives, tant a les aules 
de docència com als laboratoris d’informàtica, i més 
proximitat amb el professorat.

• Tenim convenis amb més de 150 organitzacions 
(multinacionals, pimes, administració pública, etc.) 
perquè puguis triar el lloc de pràctiques que més 
s’adapti al teu perfil. En finalitzar el grau acreditaràs 
experiència professional per haver realitzat 560 h de 
pràctiques curriculars.

Grau d’Educació Infantil
Grau d’Educació Primària
Doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària 
amb menció d'Anglès. ( Novetat curs 2020-21)

• Traslladem als futurs mestres la passió per ensenyar 
i els donem eines perquè ho facin d’una manera 
innovadora. 

• Som capdavanters en innovació educativa i disposem 
d’espais d’investigació per trobar noves maneres 
d’ensenyar utilitzant les noves tecnologies per a 
l’aprenentatge i el coneixement. Posem a la teva 
disposició els últims avenços en tecnologies aplicades 
a l’ensenyament-aprenentatge: un laboratori, l’ETLAB, 
on podràs dissenyar activitats per desenvolupar 
en l’entorn educatiu i una pionera aula de futur 
mitjançant el projecte Reinvent the Classroom (RTC).

• A més a més de les pràctiques curriculars treballem 
amb projectes que et permetran intensificar el 
contacte amb l’aula real. 

• Disposem d’una cooperativa de serveis educatius 
que t’ofereix una sortida laboral directa.

Grau d'Infermeria

• Formem professionals compromesos amb la 
societat, que tinguin valors personals i capacitat per 
donar servei en els diferents àmbits d’atenció a la 
salut. Oferim una formació integral i personalitzada, 
en la qual és fonamental no només el domini dels 
coneixements específics sinó també l’adquisició de 
competències transversals com la destresa en la 
gestió de les relacions humanes, l’habilitat en l’ús 
de la tecnologia, així com l’esperit crític, la capacitat 
reflexiva i el compromís social.

• Els continguts s’actualitzen d’acord amb les 
noves necessitats socials i de salut. L’aprenentatge 
pràctic amb casos reals és una prioritat. Així doncs, 
aprendràs amb metodologies participatives com 
l’aprenentatge basat en problemes, les simulacions 
amb aules equipades amb l’última tecnologia i 
pràctiques clíniques, que són tutoritzades per 
professores expertes i de forma individualitzada.

• Des del primer curs faràs pràctiques clíniques en 
diferents àmbits assistencials. D’aquesta manera, 
el teu aprenentatge es basarà en l’experiència, el 
treball en equip, el treball autònom i la capacitat de 
lideratge, competències que necessites per al teu 
futur laboral.
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat

www.urv.cat

Campus Terres de l’Ebre
Av. Remolins, 13-15, 43500 Tortosa

977 464 038 / cte.secretaria@urv.cat


