
   

Recordeu:  
• Cal enviar la sol·licitud a orientacio@urv.cat amb dos mesos d’antelació 
• La realització de les activitats proposades depenen de la disponibilitat del centre 

 

Sol·licita un ToURV 
IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT 

 Centre de secundària  
Nom i cognoms del sol·licitant  
Adreça de correu electrònic  
Telèfon  
Nombre d’alumnes  
Dies o període de visita proposats  

 

OFERTA DE CENTRES I ACTIVITATS 
Tarragona. Campus Sescelades.  
 Fac. Química  (Durada aproximada: 40’) 

 Química a la vida quotidiana     
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (Durada aproximada: 2 h) 
 Conferències divulgatives a concretar  
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  
 Visita guiada per l’Escola, pel Campus i pel CRAI a concretar  

Tarragona. Campus Sescelades 
 Facultat de Lletres (Durada aproximada 1 - 2 h) 

 El punt sobre la i: ortotipografia bàsica  
Investigar, descobrir i experimentar amb el cinema  
Grau d’Història de l’Art i Arqueologia: una oportunitat única a Catalunya  
Com es fan els programes de televisió?  
Pasapalabra: a por el lema, desde la definición  

Reus. Campus Bellissens 
 Facultat d’Economia i Empresa (Durada aproximada: 1 h) 

 Coneix la Facultat d’Economia i Empresa  
Posa a prova el teu coneixement sobre Economia i Empresa  

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (Durada aproximada: 45’) 
 Construcció de petites arquitectures  

Vila-seca. Campus Vila-seca 
 Facultat de Turisme i Geografia. (Durada aproximada: 1 h) 

 Percepció del paisatge urbà   
Joc de les destinacions  

Campus Terres de l’Ebre (Durada aproximada 2 h) 
 
 

 Les teves mans poden salvar una vida  
ETLAB: les màquines tenen una utilitat didàctica, descobreix-la  
ADE Treasure Hunt  
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