
PROFI237
Títol 
activitat 4t Mercat de Projectes Socials de la URV

Tipus 
d’activitat

Difusió de l’oferta formativa del Programa d’Aprenentatge Servei al 
professorat i estudiantat de la URV, per tal de promoure TFG/TFM de 
caire social, cultural i ambiental amb un fort compromís social.

Impartit 
per

Arantxa Capdevila, Vicerectora Docència, Estudiants i Comunitat 
Universitària i Avril Lombardi, Tècnica Programa Aprenentatge i 
Servei

Hores 3,5
Places 100
Dates: 4 de maig de 2017

Hora: De 16 a 19.30 h
Lloc:

Campus Terres de l’Ebre

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

El Mercat de Projectes Socials és una activitat orientada a facilitar la col·laboració

entre les entitats socials del territori i el professorat i estudiantat de la URV, en el

context  del  Programa  d’Aprenentatge  Servei.  Aquesta  serà  la  quarta  edició  del

Mercat de Projectes Socials, on, sumant totes tres edicions anteriors, han participat

més d’una cinquantena d’entitats socials de Reus i Tarragona, i s’han presentat més

de cent projectes de naturalesa social, cultural i ambiental.

L’Aprenentatge  Servei  (APS)  és  una proposta  educativa  que  combina  processos

d’aprenentatge  i  de  servei  a  la  comunitat  en  un  sol  projecte,  en  el  qual  els

participants  es  formem  tot  treballant  sobre  necessitats  reals  de  l’entorn  amb

l’objectiu.

El  Programa  d’Aprenentatge  i  Servei  de  la  URV  compta  amb  un  marc  legal  i

institucional  consolidat  que el  converteix  en un instrument  de la  responsabilitat

social universitària.

OBJECTIUS

- Promoure  la  col·laboració  entre  entitats  socials  de  la  ciutat  de  Tortosa  i
professorat i estudiantat de la URV en el desenvolupament de Treballs de Fi
de Grau i  de Màster de caràcter cultural,  social  i  ambiental  amb un fort
compromís social.

- Presentar  el  Catàleg  d’APS  al  professorat  i  estudiantat  de  la  URV  i  les
entitats de la ciutat de Tortosa. El Catàleg d’APS es compon d’una oferta



formativa  de  més  de  cent  projectes  adreçats  a  totes  les  branques  de
coneixement de la URV per tal de desenvolupar-se com a Treballs de Fi de
Grau i Fi de Màster.

- Presentar experiències d’APS desenvolupades en el marc de Treballs Fi de
Grau i Treballs Fi de Màster.

- Informar al professorat de la URV sobre les formes d’introduir l’Aprenentatge
Servei com a metodologia educativa a la seva docència.

CONTINGUTS

- Presentació del Catàleg d’APS de la URV

- Com introduir l’APS a la docència universitària

- Presentacions de projectes potencialment adreçats a desenvolupar-se com a
Treballs Fi de Grau i Màster per part de les entitats socials de la ciutat de
Tortosa.

- Presentacions  d’Experiències  d’APS  desenvolupades  com a  Treballs  Fi  de
Grau i Treballs Fi de Màster per part de l’estudiantat de la URV.

METODOLOGIA 

El 4t Mercat de Projectes Socials és una trobada entre entitats socials de la ciutat
de Tortosa, professorat i estudiantat de la URV. El format de l’activitat pren com a
referència les iniciatives més modernes de  matching dutes a terme amb èxit en
diferents àmbits. Així, per exemple, el  Marketplace ambiental o Projecte Tàndem
promogut  per  la  Conselleria  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

Es proposen com espais:

 ESPAI ÀGORA:  Temps i  espai  reservat  per a l’exposició  per part de les
entitats socials dels projectes prèviament identificats com a susceptibles de
constituir TFG/TFM.

 QUIOSC: Espai físic on es projecta tota l’oferta de projectes i que consta
d’un taulell  d’anuncis  on els assistents  poden oferir  a les entitats  socials
participar en els projectes disponibles i on les entitats assistents poder fer
les seves demandes de possibles propostes de projectes.

 MEETING  POINT: Cada  entitat  disposa  d’un  espai  propi  (plafó,  taula,
cadires) per tal d’ampliar informació sobre la seva activitat i projectes a les
persones interessades.

MATERIAL



El  Mercat  de  Projectes  Socials  és  una actuació  inclosa  en el  Pla  Estratègic  del
Consell Social de la URV i compta amb un pressupost específic.

DESTINATARIS 

- Degans/es

- Responsables d’Ensenyament

- Coordinadors de Màster

- Professorat tutor/a

- Estudiantat

AVALUACIÓ 

- Es farà el seguiment de l’assistència al 4t Mercat de Projectes Socials per
mitjà de llistats d’assistència dels inscrits/tes.

- Es certificarà l’assistència del professorat i estudiantat mitjançant certificat
expedit pel Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària


