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RELACIÓ CURSOS UNIVERSITAT D’ESTIU URV - UETE 2009

MATRÍCULA
Període de matrícula: des del 4 de maig ﬁns a 10 dies abans
de l’inici de cada curs, sempre i quan hi hagi places
vacants.
Sistema de matrícula:

TORTOSA
El Canvi climàtic a la Península Ibèrica. Conceptes, formes i productes pels educadors i el públic en general (600372). Del 30 de juny al
2 de juliol, 15 hores
Els maltractes infantils des de l’àmbit de la prevenció (600375). Del
6 al 10 de juliol, 20 hores

• Via Internet: des de la pàgina web de la URV:
http://www.urv.cat

Sanar la vida. Curs-taller de salut holística i actualització de la
consciència (600376). Del 6 al 10 de juliol, 20 hores

• De manera presencial:
A la secretaria del Campus de les Terres de l’Ebre.
En qualsevol cas, una vegada es disposi del full d’inscripció,
cal realitzar l’ingrés corresponent a l’import de la matrícula
al compte corrent :

Imatge corporal i condicions patològiques: el mirall trencat
(600377). Del 6 al 10 de juliol, 20 hores

Les tecnologies
de la
informació
aplicades
al món cultural

Bricosoftware. Eines per a la creació d’entorns d’aprenentatge.
Exe-learning i JCLIC (600378). Del 6 al 10 de juliol, 15 hores
L’emprenedor i el projecte de crear una nova empresa (600379). Del
7 al 8 de juliol, 15 hores

2073 0074 36 0110238248
En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar: nom i
cognom de l’alumne i codi del curs.
Si us matriculeu en més d’un curs, cal que realitzeu ingressos diferents per cadascun d’ells.
Una vegada feta la inscripció i realitzat el pagament, cal fer
arribar a la Secretaria del Campus de les Terres de l’Ebre la
següent documentació:
1. Full d’inscripció

AMPOSTA
Aspectes socioculturals de les festes tradicionals amb bous. La particularitat de les Terres de l’Ebre (600373). De l’1 al 2 de juliol,
15 hores
SANT CARLES DE LA RÀPITA

2. Resguard del pagament.

El Turisme a les Terres de l’Ebre: un ventall de possibilitats (600374).
De l’1 al 3 de juliol, 15 hores

3. Beneﬁciaris de descomptes: document que ho acrediti, és a dir:

FLIX

• Becaris: Credencial.
• Matrícula més d’1 curs: Full d’inscripció de tots els
cursos.

Les tecnologies de la informació aplicades al món cultural (600380).
Del 8 al 9 de juliol, 15 hores
GANDESA
La Terra Alta i els seus vins(600381). Del 8 al 9 de juliol, 15 hores

del 8 al 9 de juliol

INFORMACIÓ
JESÚS

CERTIFICAT
APROFITAMENT

Curs 15 h/ 1.5 crèdits
Curs 20 h/ 2 crèdits

CERTIFICAT
ASSISTÈNCIA

92 €

70 €

HORTA DE SANT JOAN

107 €

80 €

Picasso: amics i paisatges (600383). Del 25 al 27 de setembre,
15 hores

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE
C/Teodor González, 43 · 43500 Tortosa
Telèfons: 977 449740// 977 449753 // 977 449747
Fax: 977 445828
A/e: campusterresebre.secretaria@urv.cat

FLIX

Literatura ebrenca actual (600382). Del 20 al 22 de juliol, 15 hores

Reconeixement acadèmic:

Patrocina:
Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre

C. Gràfica Dertosense. D.L. T-683-09

PREUS MATRÍCULA
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curs 09.qxd:curs 01.qxd

21/4/09

13:32

Página 2

DIRECCIÓ
Òscar Alavedra, tècnic informàtic del campus de les Terres de l’Ebre de la URV
Albert Pujol, cap de la secció de Noves Tecnologies del Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre

9.30 - 11 h

“La tecnologia aplicada al món cultural”
Genís Roca, llicenciat en Arqueologia i socidirector de RocaSalvatella

11 - 11.30 h

Descans

COORDINACIÓ
Xavier Farré, sotsdirector del campus de les Terres de l’Ebre de la
URV

11.30 - 12.30 h “Edició de llibres digitals - ebooks”
Jordi Ferré, gerent de Cossetània Edicions i soci
del portal edi.cat

DATES

8 i 9 de juliol

12.30 - 14 h

DURADA

15 hores

LLOC

Centre d’Empreses La Ribera. Polígon Industrial la
Devesa. Flix

SUPORT

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació
Ajuntament de Flix
Centre d’Estudis Ribera d’Ebre (CERE)

DESTINATARIS
Estudiants d’humanitats i tecnologia, empreses del sector TIC, gestors culturals d’empreses i administracions i membres d’associacions culturals i centres d’estudis.
OBJECTIUS
Actualment el món no s’entén en cap àmbit ni sector sense la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Massa sovint pensem que hi ha sectors que queden molt allunyats de la tecnologia i són poc actius a implantar-la d’una manera
professional i que, a més, faci que aquest sector millori en qualitat i en quantitat d’ús. Un d’aquests sectors és el món cultural.
En aquest curs s’analitzaran diverses empreses i professionals que
estan utilitzant les TIC i Internet en el món cultural amb força èxit
i han aconseguit o aconseguiran d’aquí a ben poc canviar els
hàbits de consum i la imatge del món cultural en la nostra societat.
A més, s’aprendrà a implantar diverses eines que són útils en la
gestió i promoció de projectes culturals.

19.30 - 20.30 h Cloenda i conclusions
Ricard Faura, antropòleg social i cultural i cap de
Servei de Societat del Coneixement de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de
Catalunya

16 - 17 h

“El projecte d’anella cultural de la Generalitat de
Catalunya”
Artur Serra, doctor en Antropologia Cultural i
director adjunt de la Fundació I2CAT

17 - 17.30 h

Descans

17.30 - 19.30 h “Ús de les xarxes socials per a la difusió de la
cultura”
Víctor Agramunt, consultor TIC

Dijous 9 de juliol
Matí
9.30 - 11 h

“Biblioteques, portes d’accés al coneixement”
Clara Álvarez, bibliotecària documentalista

11 - 11.30 h

Descans

11.30 - 13 h

“Televisió cultural a Internet en català”
Martí Terés, coordinador de Sies.TV, televisió
cultural per Internet

13 - 14 h

“Música lliure en català a Internet”
Representant del portal web musicalliure.cat

Beques i ajuts
Els alumnes que es matriculin a qualsevol curs de la Universitat d’Estiu de la URV poden beneficiar-se de diferents tipus
d’ajuts:
1. Becaris: La Universitat d’Estiu finança el 50% dels cursos
en que es matriculi l’alumne sempre que acrediti documentalment la seva condició de becari/ària al curs 200809 ja sigui pel MEC, per la CIRIT, de col·laboració amb la
URV o de col·laboració en departament o altres beques
oficials per als estudiants de 3r cicle.
2. Alumnes que es matriculin de més d’un curs: A partir del
segon curs matriculat s’aplicarà un 10% de descompte
sobre el preu del curs.
3. Beques dels Consells Comarcals: Cada Consell Comarcal
subvencionarà una part de la matrícula als estudiants universitaris de la seva comarca que es matriculin a qualsevol dels cursos de la Universitat d’Estiu URV-UETE.
Informació a: •
•
•
•

Baix Ebre:
Terra Alta:
Montsià:
Ribera d’Ebre:

977
977
977
977

445
420
704
401

308
018
371
851

Acreditacions d’estadis

Matí
9 - 9.30 h

“Videoblocs, vídeo a Internet”
Jesús Ferré, membre fundador d’Atictes i videoblocaire, enginyer tècnic i assessor en tecnologies de la informació i la comunicació i en continguts lliures per a l’administració local

Tarda

PROGRAMA
Dimecres 8 de juliol

“Aplicació dels blocs i llocs web al món cultural”
Albert Pujol, secció de noves tecnologies del
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

18 - 19.30 h

Tarda
Recepció, lliurament de documentació i presentació del curs
Óscar Alavedra i Albert Pujol, directors del curs
Josep Solé Arnal, president Consell Comarcal
Ribera d’Ebre
Pere Muñoz, alcalde de Flix
Xavier Farré, sotsdirector del campus de les Terres de l’Ebre de la URV

16 - 17.30 h

17.30 - 18 h

“Gestió cultural i l’ús de les TIC”
Santi Martínez, cap del Servei de Planiﬁcació
d’Equipaments del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya
Descans

Els certificats d’aprofitament de la Universitat d’Estiu de la
URV són vàlids per a l’acreditació d’estadis (sexennis), d’acord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre procediments de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.
Per a més informacions, adreceu-vos al departament d’educació, telèfon 977 448 711

