
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 @Infermeria URV 

CURS 2021-22 



 
 

 

2 

Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria 
Curs 2021-22 

1. INTRODUCCIÓ ____________________________________________________________________ 3 

2. PERFILS PROFESSIONALS, FUNCIONS I TASQUES ________________________________________ 3 

3. MODALITAT VIRTUAL _______________________________________________________________ 4 

4. PLA D’ESTUDIS ___________________________________________________________________ 5 

5. TREBALL FI DE MÀSTER _____________________________________________________________ 6 

6. ACTIVITAT ACADÈMICA _____________________________________________________________ 8 

6.1. CALENDARI ACADÈMIC 2020-21 ________________________________________________________ 8 

6.2. CALENDARI INICI ASSIGNATURES ______________________________________________________ 9 

6.3. SEMINARIS PER VIDEOCONFERÈNCIA __________________________________________________ 10 

6.4. CALENDARI D’AVALUACIÓ __________________________________________________________ 10 

7. MOBILITAT ______________________________________________________________________ 11 

8. ORGANITZACIÓ DE LA FACULTAT ____________________________________________________ 12 

9. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR PLAÇA _______________________________________________ 14 

10. MATRÍCULA _____________________________________________________________________ 15 

11. SERVEIS ________________________________________________________________________ 17 

11.1. SECRETARIA ACADÈMICA DE CAMPUS _______________________________________________ 17 

11.2. CRAI __________________________________________________________________________ 18 

11.3. ALTRES SERVEIS DE LA URV ALS ESTUDIANTS _______________________________________ 18 

12. PROGRAMES DOCENTS ____________________________________________________________ 20 
 



 

3 

Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria 

Curs 2021-22 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Educació Superior està immersa en un procés de convergència europea denominat Procés de 

Bolonya. La reforma considera fonamentalment l’aprenentatge al llarg de la vida per ser més 

competitius amb  Europa i la recerca juntament amb la formació.  
 
 

El Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria consta de 60 crèdits ECTS (European Crèdit 

Transfer Sistem), i s’imparteix en 1 any, encara que l’estudiant que compagina el treball amb 

l’estudi pot organitzar el currículum docent segons les seves necessitats.  
 

Una de les modificacions més positives i de més transcendència que implica l’harmonització de 

les estructures de l’educació superior en els països europeus és l’establiment d’un nivell d’estudis 

de postgrau en el qual s’integrin, coordinadament, els ensenyaments que condueixen a l’obtenció 

dels títols de màster i doctor. 
 

El Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria està orientat a possibilitar als estudiants 

una formació avançada de caràcter científic i a promoure la seva formació en tasques 

investigadores dins l’àrea de coneixement d’Infermeria.  
 

2. PERFILS PROFESSIONALS, FUNCIONS I TASQUES 
 
 

Aquest Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria té un caràcter científic o de recerca 

en l’àmbit del cuidatge, atès que en el cas de les ciències de la salut no pot ser d’especialització 

orientat a la pràctica assistencial, segons marca la disposició transitòria novena del Reial decret 

56/2005 de 21 de gener, BOE núm. 21 de 25 de gener i pel mateix context del sistema nacional 

de salut espanyol que forma els infermers especialistes segons el sistema EIR amb finançament 

estatal. 
 
 

Àmbits de treball: La infermera que adquireixi la formació de màster amb perfil investigador 

pot desenvolupar les seves tasques en els àmbits de treball següents:  

 Investigació, participació en instituts/grups d’investigació, direcció de projectes. 

 Docència universitària i formació professional en àrees de la salut.  

 Gestió, supervisió, infermeria adjunta, direccions d'infermeria, etc.  

 Cures en el camp de la infermeria, gestió de cures assistencials en l'àmbit d'atenció 

primària i/o hospitalària. 

 

La formació de postgrau amb perfil investigador donarà eines al professional per desenvolupar la 

recerca, la gestió dels processos de cures complexes, per realitzar funcions educatives i de suport 

als professionals de la infermeria i permetrà actuar com a agent de canvi social. 

 

Les funcions seran: 

- Recerca en el procés de salut/malaltia 

- Gestió de processos 

- Gestió de conflictes en el procés salut/malaltia 

- Promoció i educació en l’àmbit de la salut  

 

Itinerari: 

Recerca 

 

Mobilitat de l’estudiant: 

Recomanada 

 



 
 

 4 

Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria 

Curs 2021-22 

 

 

3. MODALITAT VIRTUAL 

 

Aquest ensenyament de segon cicle està pensat per a professionals de la salut que volen 

aprofundir  en la seva formació. Això implica compaginar horaris laborals, familiars i universitaris. 

 

És per aquest motiu que està estructurat d’acord amb una metodologia virtual amb la finalitat de 

facilitar la conciliació dels estudis amb els altres àmbits personals i professionals. Es pot cursar 

íntegrament sense necessitat de desplaçament al Campus Catalunya, fet que permet conciliar el 

programa amb la vida laboral, social i familiar de l’estudiant. Des de l’inici de cada assignatura, 

l’estudiant té a la seva disponibilitat a l’espai virtual d’aprenentatge, la planificació a seguir, els 

continguts amb els materials necessaris per a l’estudi, les activitats d’avaluació continuada i 

activitats d’auto seguiment per tal de regular i valorar el seu aprenentatge. La interacció amb el 

docent es podrà fer utilitzant videoconferència i altres tecnologies de la informació que ens posa 

a disposició l’espai d’aprenentatge virtual. 

 

 

La realització de les activitats requereix un treball individualitzat amb seguiment per part del 

professorat. 

 

S’assigna un /a tutor/a acadèmic a l’estudiant un cop s’ha matriculat. 
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4. PLA D’ESTUDIS 

 
 

Estructura general i organització del pla d’estudis: Càrrega lectiva global: 60 crèdits ECTS 

 

Tipus de matèria Crèdits ECTS 

Assignatures Obligatòries 43 

Assignatures Optatives  6 

Treball de fi de Màster 11 

TOTAL 60 

 

Codi Assignatures obligatòries 
Crèdits 

ECTS 
Tipologia Professor/a 

18615108 
Bioètica i Investigació en Ciències dels 

Cuidatges 
3 1r Quad. María Jiménez 

18615109 
Investigació d'Infermeria des de la 

Perspectiva de Gènere 
3 1r Quad. Lina Casadó 

18615110 
Investigació en Infermeria Familiar: 

Transició Família i Salut 
3 1r Quad. Carme Ferré 

18615111 
Disseny de Projectes d'Investigació i 

Comunicació Científica de Resultats 
2 1r Quad. Silvia Reverté 

18615112 Instruments de Recerca Bibliogràfica * 3 1r Quad. 
Montse García 

Carme Montcusí 

18615113 Metodologia i Innovació Docent * 3 2n Quad. Anna Mª Sort  

18615101 Investigació i Anàlisi Quantitativa 6 Anual Ángel Belzunegui 

18615102 Investigació Qualitativa 6 Anual Lina Casadó 

18615103 Teories i Models d'Infermeria 6 Anual María Jiménez 

18615104 Cuidatges i Demandes de Salut 5 Anual M. Sagrario Acebedo 

18615107 Investigació en Cultura i Cuidatge 3 Anual Maria Antònia Martorell 

18615301 Treball Fi de Màster 11 Anual Maria Antònia Martorell 

Codi Assignatures Optatives 
Crèdits 

ECTS 
 Professor/a 

18615210 Educació per a la Salut * 3 2n Quad. Rosa Raventós 

18615211 
Tècniques d'Assessorament i Coaching en 

la Investigació i Pràctica en Infermeria * 
3 2n Quad. M. Dolors Burjalés 

18615201 
Investigació en Infermeria de Salut Mental 

i Addiccions 
3 2n Quad. Carme Ferré 

18615204 Gestió i Canvi 3 2n Quad. Jesús Esteve 

18615205 Ètica dels Cuidatges 3 2n Quad. María Jiménez 

18615206 Economia de la Salut 3 2n Quad. Misericòrdia Carles 

18615207 Pràcticum 3 Anual Maria Antonia Martorell 

18615208 Infermeria Clínica Avançada 3 Anual Maria Antonia Martorell 
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5. TREBALL FI DE MÀSTER 

 

El treball de fi de màster (TFM) és una matèria d’11 crèdits, de caràcter obligatori i de temporalitat 

anual, què, seguint les directrius pròpies de la titulació, suposa la finalització dels estudis de 

Màster d’investigació en Ciències de la Infermeria i permet a l'estudiant mostrar les competències 

relacionades amb la recerca adquirides al llarg de tota la formació de Màster. 

 

L’objectiu del TFM és fonamentar teòricament l’aplicació de la metodologia científica en la 

planificació i la interpretació de la investigació.  Aprendre a realitzar un projecte i/o un treball de 

recerca i a comunicar els resultats obtinguts, i la seva defensa davant d’un tribunal. 

 

Els continguts del treball d’investigació són els propis del tema a estudiar, es pretén promoure el 

desenvolupament de línies d’investigació orientades a l’exercici professional i que serveixin de 

punt de partida per la realització de la tesi doctoral. 

 

L’estudiant que vulgui realitzar un TFM que inclogui informació confidencial, haurà de comunicar-

ho a la coordinadora de l’assignatura i tutor/a i acollir-se a les normes per a realització de TFM 

amb informació confidencial. 

 

L’estudiant podrà realitzar el treball dins del Programa Aprenentatge-Servei de la URV. 

 

En el cas de TFM desenvolupats totalment o de manera significativa fora de la URV es firmarà un 

conveni entre la URV i els organismes o institucions que participin. 

 

El TFM es  realitzarà de forma individual. 

 

REQUERIMENTS ACADÈMICS 

 

- La superació del TFM queda supeditada a l'assoliment de les competències específiques 

vinculades a aquesta assignatura. S’aconsella tenir matriculada o cursada l’assignatura de 

dissenys de projectes i comunicació científica de resultats. 

 

- L’avaluació del TFM té dues convocatòries: juny i setembre. L’alumnat podrà sol·licitar avançar 

una convocatòria al mes de gener presentant la corresponent sol·licitud a la Secretaria. 

(Consultar: Intranet>Gestió acadèmica>tràmits administratius). 

 

PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ TUTORS/ES 

 

- Després del seminari introductori del TFM, cada estudiant presenta un resum del treball que 

ha de descriure la temàtica escollida i la metodologia, amb aquesta informació la coordinadora 

de l’assignatura  assigna el tutor/a que es consideri més adequat en funció de les línies de 

recerca, metodologia i amb l’aprovació  de la directora del departament un cop valorada la 

càrrega del professorat. 

 

- La coordinadora de l’assignatura informa els tutors/es i alumnat de l’assignació que també es 

publica a l’espai moodle de l’assignatura, a partir d’aquell moment ja es pot iniciar el seguiment 

i tutorització. 

 

- La concreció i aprovació del tema a estudi i metodologia es realitzarà mitjançant l’acord tutor/a-

estudiant. 
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Doctorat en Infermeria i Salut: línies de recerca 

 
Grups i línies d'investigació Directors de tesi    

Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi 
en els àmbits social i de la salut 
Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu 
Xarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut (RETICS) 
Maternoinfantil i desenvolupament (RED SAMID) 

Grupo de Investigación en Sociología Aplicada: Calidad de Vida, 
Seguridad y Ciudadanía 
Grup de Recerca Infermera Hospital de Bellvitge (GRIN) 

UB-URV 

Gènere, Familia i Comunitat 

Carme Ferré Grau 
M. Antonia Martorell Poveda 

Mar Lleixà Fortuño 
M. Sagrario Acebedo Urdiales 
Inmaculada Pastor Gosálvez 
Angel Belzunegui Eraso 

M. Sagrario Acebedo Urdiales 
Marisa Panisello 
Misericordia Carles Lavila 

Montserrat Duch Planas 

Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi 
en els àmbits social i de la salut 
Grup de recerca en tècniques estadístiques avançades aplicades a la 
psicologia (GTEAAP) 

Grup d'estudis sobre Família i Parentiu (GEFP) 
Grup de recerca en salut mental de Sant Joan de Déu-Serveis de Salut 
Mental 

UB 

Infermeria de Salut Mental i Addiccions: Instruments d'Anàlisi i Mesura 

Teresa Lluch Canut 
Montserrat Puig Llobet 
Carme Ferré Grau 

Mar Lleixà Fortuño 
Pilar Monteso Curto 

Joan Roldan Merino 
Urbano Lorenzo Sevas 

Apoptosi i càncer 
Grup de recerca en epidemiologia, prevenció i control del tabaquisme 

(GRET) 
Grup de Recerca de Factors de Creixement, Hormones i Metabolisme 
Grup de recerca UB sobre Terminologies Infermeres 

UB-URV 

Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Maria Jiménez Herrera 
Joaquin Escribano Subias 

M. Sagrario Acebedo Urdiales 
Antoni Martinez Balleste 

GREM, Grup de Recerca en educació moral 
Ètica i filosofia contemporània 
Grup de Recerca Infermeria i Societat (GRIS) 
Infermeria Qualitativa 

UB-URV 

Bioètica, Educació per a la Salut i Ètica Professional 

Maria Jiménez Herrera 

M. Mercedes Gisbert Cervera 
Mar Lleixà Fortuño 
Montserrat García Martínez 

 

 

 

Per a més informació, consulteu a la plana web del Departament d’Infermeria: 

 

Doctorat en Infermeria i Salut 
  

http://www.urv.cat/dinferm/estudis/doctorat.html
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6. ACTIVITAT ACADÈMICA  

 
 

 

6.1. CALENDARI ACADÈMIC 2021-22 

 

Període docent: Del 27 de septiembre de 2021 al 27 de junio de 2022 

 

1R QUADRIMESTRE 

ACTIVITAT DATA INICIAL DATA FINAL 
TANCAMENT 

ACTES 

Període docent 27/09/2021 11/02/2022 25/02/2022 

 

2N QUADRIMESTRE 

ACTIVITAT DATA INICIAL DATA FINAL 
TANCAMENT 

ACTES 

Període docent 14/02/2022 27/06/2022 04/07/2021 

 

 

Vacances de Nadal:    Del 24-12-2021 al 07-01-2022  

 

Vacances de Setmana Santa: De l’11-04-2022 al 18-04-2022 (ambdós inclosos) 

 

Proves de validació:  A realitzar, majorment, durant els mesos de febrer i juny  

 

Treball Fi Màster: Les defenses es realitzaran durant la setmana del 13 al 17 de 

juny de 2022 i del 5 al 9 de setembre de 2022 (segons 

convocatòria).  
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6.2. CALENDARI INICI ASSIGNATURES 

 

 

INICI ASSIGNATURES ANUALS I DE 1R QUADRIMESTRE: 
setmana del 27/09 al 03/10 de 2021 

ANUALS QUADRIMESTRALS 

Teories i Models d’Infermeria 
Investigació en Infermeria Familiar: Transició 
Família i Salut   

Investigació Qualitativa  Bioètica i Investigació en Ciències dels Cuidatges 

Cuidatges i Demandes de Salut 
Investigació d’Infermeria des de la Perspectiva de 
Gènere  

Investigació i Anàlisi Quantitativa 
Disseny de Projectes d’Investigació i Comunicació 
Científica de Resultats  

Treball Fi de Màster Instruments de Recerca Bibliogràfica 

 

 

 

INICI ASSIGNATURES ANUALS I DE 2N QUADRIMESTRE: 
setmana del 14/02 al 20/02 de 2022 

ANUALS QUADRIMESTRALS 

Teories i Models d’Infermeria Metodologia i innovació docent  

Investigació Qualitativa  
Optatives: 
 

Ètica del Cuidatge  
 

Tècniques d'Assesorament i 
Coaching en la Recerca i Pràctica en 

Infermeria 
 

Economia de la Salut  
 

Educació per a la Salut 

 

Investigació en Infermeria de Salut 
Mental i Addiccions 
 

Gestió i Canvi  

Cuidatges i Demandes de Salut  

Investigació i Anàlisi Quantitativa  

Treball Fi de Màster  

Investigació en Cultura i Cuidatge 
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6.3. SEMINARIS PER VIDEOCONFERÈNCIA  
 

SEMINARI DATA HORARI 
ESPAI 

MOODLE 

Seminari de benvinguda al curs 27 de septiembre 11:00-12:00 Aula General 

Seminari introductori del TFM 4 d’octubre 11:00-13:00 
Trabajo Fin de 
Máster 

Seminari opcional: Cerca Bases Dades 6 d’octubre  18:00-20:00 Aula General 

Seminari opcional: Gestors Bibliogràfics 13 d’octubre 18:00-20:00 Aula General 

 

 

6.4. CALENDARI D’AVALUACIÓ  

 
Assignatures del 1r Quadrimestre  
Tancament de l’avaluació continuada, proves de validació i qualificacions definitives: 18 de febrer de 2022 
 

Actes: Data límit de tancament 25 de febrer de 2022. 
 
Assignatures anuals i del 2n quadrimestre 
Tancament de l’avaluació continuada, proves de validació i qualificacions definitives, si s’escau: 27 de juny 
de 2022 
Actes: Data límit de tancament 4 de juliol de 2022. 
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7. MOBILITAT  

 

Un dels objectius de la Facultat d’Infermeria és potenciar els intercanvis en l’àmbit internacional, 

tant d’estudiants com de professors. Els programes d’intercanvi internacional permeten als  

estudiants, i a la Facultat en el seu  conjunt, obrir-se  a altres maneres d’entendre la docència en 

infermeria, així com a altres cultures del cuidar. Estem convençuts que aquesta obertura ens 

enriqueix a tots tant a nivell humà com professional, ajudant els  estudiants a ser persones més 

tolerants i professionals més complets.  

 
Els programes internacionals en els quals participa la Facultat d’Infermeria són: 
 Programa Erasmus + MOU 

 Programa de mobilitat de tercer cicle destinat a estudiants de l’últim curs de màster i/o la 

seva formació doctoral i postdoctoral a: 
 

 

UNIVERSITAT PLACES 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)  2 

Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia)  1 

Universita' degli Studi di Trieste (Itàlia)  2 

Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla (Mèxic)  1 

Høgskolen i Sør-Trøndelag (Noruega)  2 

Escola Superior de Enfermagem do Porto (Portugal) 1 

Instituto Politécnico de Leira IPL (Portugal) 3 

Universidade de Lisboa (Portugal) 4 

Hogskolan i Boras (Suècia) 2 

 

 

Persones de contacte: 

Maria Jiménez:     maria.jimenez@urv.cat 

 

 Per a més informació podeu consultar la web de l’International Center de la URV 

http://www.urv.cat/mobilitat/  o les adreces de correu 

mobility@urv.cat 

international@urv.cat 

mailto:maria.jimenez@urv.cat
http://www.urv.cat/mobilitat/
mailto:mobility@urv.cat
mailto:international@urv.cat
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8. ORGANITZACIÓ DE LA FACULTAT 

 

El govern de la Facultat depèn de la Direcció i de la Junta de Facultat   

 

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS 

Degana:    Dra. Maria Jiménez 

Vicedegana:  Sra. Marisa Mateu 

Secretària:  Dra. M. Dolors Burjalès 

Coordinadora del Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria: 

 Dra. Maria Antònia Martorell 

 

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS:  

 

JUNTA DE FACULTAT 

Està formada per l’equip deganal, professors, estudiants i personal d'administració i serveis. És 

l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre. 

 

Són funcions del centre i competències de la seva junta: 

 

 Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi. 

 Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i propis 

que s’hi imparteixin. 

 Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els centres. 

 Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que 

imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre. 

 Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre. 

 Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi 

imparteix  docència. 

 Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà 

docència en els ensenyaments del centre. 

 Publicar la Guia docent del centre. 

 Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures. 

 Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del 

centre. 

 Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements 

científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència. 

 Totes les altres que els estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin. 

 

DEPARTAMENT D’INFERMERIA 

És la unitat bàsica encarregada  d’organitzar i desenvolupar la recerca, programar i impartir la 

docència en l’ensenyament propi de la seva àrea de coneixement. 

 

Òrgans unipersonals  

Directora: Dra. Maria Jesús Aguarón 

Secretària: Dra. M. Inmaculada de Molina 

 

Consell de Departament 

Format per professors, estudiants i PAS. És l'òrgan col·legiat encarregat de donar a conèixer i 

aprovar els plans de docència de grau i postgrau i recerca dels seus membres. El Consell de 

Departament crearà i aprovarà les comissions que consideri oportunes. 
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Són funcions dels departaments i competències dels consells de departaments: 

 

 Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries pròpies 

de l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència, d’acord amb els requeriments 

del centre o centres en els quals es desenvolupin i dels plans d’estudi. 

 Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat. Poden organitzar també cursos 

d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i 

artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència. 

 Decidir, un cop escoltats els centres, el professorat que exercirà en les matèries de la 

seva competència. 

 Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament. 

 Aprovar el pla anual de docència. 

 Organitzar i coordinar la docència corresponent a una mateixa assignatura o matèria, 

quan sigui impartida per més d’un grup. 

 Vetllar perquè els programes de les assignatures s’ajustin a les directrius dels plans 

d’estudi, evitar continguts repetitius i graduar els continguts entre les diferents matèries i 

cursos. 

 Totes les altres que els estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin. 

 

 
COMISSIÓ ACADÈMICA DE MÀSTER (CAM) 

Son funcions de la CAM: 

a) Assistir el coordinador o coordinadora en les tasques de gestió. 

b) Aprovar l’admissió dels estudiants que accedeixen al màster. 

c) Proposar al centre la resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits. 

d) Establir criteris d’avaluació i resoldre conflictes que poden sorgir. 

e) Registrar les modificacions de plans d’estudis i les accions de millora, seguint el sistema 

d’assegurament intern de la qualitat del centre. 

f) Vetllar pel seguiment, la millora contínua i l’acreditació del màster. 

g) Altres que li encomani el coordinador o coordinadora. 

 

Composició de la CAM 

 Dra. M. Antònia Martorell (presideix) 

 Dra. Sagrario Acebedo  

 Dra. M. Jesús Aguarón   

 Dra. Núria Albacar  

 Dr. Àngel Belzunegui   

 Dra. Carme Ferré 

 Dra. Maria Jiménez 

 Vacant (PAS) 
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9. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR PLAÇA  

 

Requisits d'admissió 

Per accedir a aquest màster cal ser titulat/da universitari/ària.  

D'altra  banda, la Normativa d'accés pròpia d'aquest màster pot establir requisits addicionals, per 

exemple, una titulació determinada o coneixements d'algun idioma estranger.  

 

 

Preinscripció 

 

Els períodes de preinscripció per a màsters consten de tres fases o terminis, obrint-se el segon 

d'ells només en el cas que no s'hagi cobert la totalitat de les places ofertes en el primer. 

 

El primer termini es desenvolupa entre març i maig de cada any. En el cas que no s'hagi cobert 

totes les places, existeix un segon termini entre juny i juliol i un tercer termini al setembre. 

 

Juntament amb la seva preinscripció els aspirants al màster han d'adjuntar la documentació 

requerida segons la via d'accés: 

 

 Titulats URV. 

 Titulats d'altres universitats espanyoles. 

 Titulats d'institucions estrangeres d'educació superior i que tinguin aquests estudis 

homologats a Espanya. 

 Titulats d'institucions estrangeres d'educació superior compreses a l'Espai Europeu 

d'Educació Superior i que no els tinguin homologats a Espanya. 

 Titulats d'institucions estrangeres d'educació superior alienes a l'Espai Europeu d'Educació 

Superior i que no tinguin els seus estudis homologats a Espanya. 

 

 

La preinscripció s’ha de formalitzar a través d’Internet: 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-preinscripcio/ 

 

L’aplicació informàtica està en funcionament des de l’inici del termini de preinscripció: aplicació 

de la preinscripció.  

 

Per  a qüestions acadèmiques, podeu adreçar-vos a les coordinadores del màster; per informació 

administrativa, a la secretaria del Campus Catalunya. Si hi accediu des d’un títol estranger, podeu 

informar-vos de la documentació necessària a l’Internacional Center. Així mateix, també us podeu 

adreçar a l’Oficina d’Atenció al Màster (OAM) (postgrau@urv.cat). 

 

 

Contacte acadèmic (coordinadora del màster)  

 Dra. Maria Antònia Martorell Poveda 

 Departament d’Infermeria (Facultat d'Infermeria) 

 977 29 9407 

  mariaantonia.martorell@urv.cat 
 

Contacte acadèmic (coordinadora doctorat)  

 Dra. Carme Ferré Grau 

 Departament d’Infermeria (Facultat d'Infermeria) 

 977 29 94 09 

 carme.ferre@urv.cat 

 

 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-preinscripcio/
mailto:postgrau@urv.cat
mailto:mariaantonia.martorell@urv.cat
mailto:carme.ferre@urv.cat
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Contacte administratiu (secretaria)  

 Secretaria de Campus Catalunya  

Sra. Maribel Romero  

 977 55 83 97 

  admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat 

 

 

Oficina de l’Estudiant 

Edifici F, campus catalunya 

Av. catalunya, 35. 43002 Tarragona 

 977 558191 

 orientacio@urv.cat 

 
 

International Center (I-Center) 

 Avinguda dels Països Catalans, 17-19. 43007 Tarragona 

 977 558000 

 

 

 Escola de Postgrau i Doctorat 

 Campus Sescelades – Edifici N5 – c/ marcelí Domingo, 2-4-6, 43007 Tarragona 

 977 256 596 / 977 558 831 
 phd@urv.cat 

 

 

 

10. MATRÍCULA 

 

L’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat, encara que rebrà una proposta de matrícula 

de la coordinadora i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de 

matrícula i acadèmiques, les quals estan disponibles al web de la Universitat. 

 

L’estudiant es pot matricular a temps complet (60 ECTS) o a temps parcial (entre 20 i 40 ECTS). 

També podrà sol·licitar el reconeixement de  crèdits per experiència laboral professional acreditada 

i/o formació anterior en postgraus i màsters de recerca. (Vegeu tràmits administratius al web: 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/). El període per sol·licitar-ho és del 2 de maig al 

30 de novembre 

 

Previ a la matrícula, heu de contactar amb la coordinadora per formalitzar i signar l’acord 

prematrícula. Es realitzarà una tutoria per facilitar el procés de matriculació. 

 

És convenient que, en el moment de matricular-vos, tingueu clara la selecció de les assignatures 

i/o crèdits de què us voleu matricular. Així afavorireu la deguda fluïdesa en tot el 

procés.SISTEMA DE MATRÍCULA: Automatrícula per INTERNET:  

 

https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-

academica/automatricula/ 

 

  

mailto:admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat
mailto:orientacio@urv.cat
mailto:orientacio@urv.cat
mailto:phd@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/
https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/
https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/
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ASSEGURANÇA ESCOLAR 

 

Assegurança obligatòria addicional  

 

Tots els estudiants de la URV han de subscriure en el moment de la matrícula aquesta pòlissa 

d’assegurança (més informació a la web, a la secretaria i a la documentació de matrícula). 

En el cas que un estudiant menor de 28 anys demanés renunciar-hi, haurà de manifestar-ho 

expressament, i li serà retornat l’import corresponent. 

 

Estudiants URV (mobilitat a l'estranger)  

Els estudiants que es desplacin a l'estranger han de subscriure obligatòriament una assegurança 

que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, preferentment en el moment de 

formalitzar la matrícula. La URV, a través del Centre Internacional, gestiona la tramitació 

d'aquesta subscripció. 

 

Estudiants externs de la URV (mobilitat des de l'estranger)  

Els estudiants que s'incorporin a la URV procedents d'una universitat estrangera han de subscriure 

obligatòriament una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, 

llevat que acreditin que l'han subscrit a la universitat d'origen. La URV, a través del Centre 

Internacional, gestiona la tramitació d'aquesta subscripció. 

 

 

CONSULTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC: 

 
Els estudiants, per mitjà de la pàgina Web de la Universitat podeu fer la consulta del vostre expedient 

acadèmic, tant del nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, com de la informació 

sobre què us fa falta per acabar la carrera. 

 

Heu de tenir cura de comprovar si la distribució de crèdits concorda amb el que preveu el vostre Pla 

d’estudis i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat. Aquesta revisió serà imprescindible 

abans de formalitzar la matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient 

que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol. 

 

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/expedient-academic/ 

 

 

  

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/expedient-academic/
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11. SERVEIS 

 

11.1. SECRETARIA ACADÈMICA DE CAMPUS 

 

Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat.  

 Informació general 

 Tramitació de títols 

 Sol·licitud de reconeixement d'estudis cursats 

 Certificacions 

 Matriculació 

 Trasllats 

 Etc. 

 
Campus Catalunya 
Avinguda Catalunya, 35 
43002 Tarragona 
977 29 70 00 

 
Unitat de Gestió Admissió i Matrícules 
 

 Telf: 977 29 70 00, #1 
 Adreça electrònica genèrica de la unitat: 

admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat 

 
Unitat de Gestió d'Expedients i Títols 
 

 Telf: 977 29 70 00, #2 
 Adreça electrònica genèrica de la unitat: 

expedienttitol.campuscatalunya@urv.cat 
 

Adreça electrònica genèrica de la Secretaria: 
secretaria.campuscatalunya@urv.cat 
 
Horari d’atenció al públic 
Consulteu els horaris al web 
 

  

mailto:admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat
mailto:expedienttitol.campuscatalunya@urv.cat
mailto:secretaria.campuscatalunya@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/secretaria-campus-catalunya/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/secretaria-campus-catalunya/
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11.2. CRAI  

 
El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic que ofereix els 

serveis universitaris de suport a l'aprenentatge, la docència, la recerca i la tercera missió. 

 
Els usuaris són estudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV.  
  
Els seus fons bibliogràfics i recursos informacionals estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments 
que s'imparteixen en les Facultats de cada campus. 
             
 Campus Catalunya: Lletres, Ciències Jurídiques i Infermeria.  

 Campus Terres de l’Ebre: ADE, Educació Infantil i Primària i Infermeria. 
 Seu Baix Penedès: Educació Infantil i Primària i Infermeria. 
 
Serveis: 

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/ 
 
  

Horari: 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/centres-i-horaris/#crai-horaris-generals 
 
Per a més informació: 
 
Consulteu la web: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/ 

 
Adreceu-nos un missatge a través de Pregunt@: 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/pregunta/ 
 
Seguiu-nos a twitter: @craiURV 
 
Telèfon:            

 Campus Catalunya: 977 55 95 24 
 Campus Terres de l’Ebre: 977 46 40 50 
 Seu Baix Penedès: 977 68 49 53 
 
Correu-e: 
 Campus Catalunya: crai.catalunya@urv.cat 
 Campus Terres de l’Ebre: crai.cte@urv.cat 

 Seu Baix Penedès: crai.penedes@urv.cat 
 

 

 

11.3. ALTRES SERVEIS DE LA URV ALS ESTUDIANTS 

 

Servei d’Esports de la URV 

Coordinació amb el Servei d’Esports de la Universitat, difusió de cartells, informació a totes les 

persones interessades a practicar qualsevol esport, dins del marc de la URV (lligues universitàries 

de futbol sala, de bàsquet, etc.), formalització del carnet del Servei. 

 

Borsa de Treball de la URV 

Difusió de totes les ofertes de treball del Servei d’Estudiants i de l’Extensió Universitària (SEGEU) 

de la URV i tramitació de les dades dels estudiants que volen entrar a formar-ne part, mitjançant 

una sol·licitud i els diversos documents que calen. 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/ 

 

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/centres-i-horaris/#crai-horaris-generals
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/pregunta/
file:///D:/users/39678661-G/Downloads/crai.catalunya@urv.cat
file:///D:/users/39678661-G/Downloads/crai.cte@urv.cat
mailto:crai.penedes@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/
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Borsa d’Habitatge de la URV 

Llistat a disposició dels estudiants de tots els habitatges, pisos d’estudiants, pisos particulars, que 

estan disposats a acollir estudiants de la URV i que s’han inscrit a la Borsa. 

 

Becari d’atenció a la comunitat universitària (BACU) 

Persona encarregada d’informar els universitaris dels serveis que ofereix la Universitat. 

 
Per a més informació consulteu la intranet de la web: 

 
Intranet 

https://intranet.urv.cat/
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12. PROGRAMES DOCENTS 

 

Els programes docents es poden consultar en aquest enllaç: 

 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=18&ensenyament=1861 

 

 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=18&ensenyament=null
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=18&ensenyament=null

