
 

JORNADES 

Aplicacions i serveis en tecnologies lliures.  
8 de juliol de 2014 - 4 hores - 15 euros 
 
Cervell i música, una parella saludable: fonaments 
científics i aplicacions de la Musicoteràpia.  
9 de juliol de 2014 - 7 hores - 20 euros 
 
La motivació a l’aula: tu ets el missatge. 
10 de juliol de 2014 - 7 hores - 20 euros 
 

CURS 

Emprenedoria, innovació i territori.  
Del 30 de juny al 4 de juliol de 2014 
25 hores  - 1 crèdit ECTS 
Preus: 
certificat assistència i aprofitament - 100 euros 
certificat assistència  - 75 euros 

   
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  
CAMPUS TERRES DE L’EBRE 

Avda. Remolins, 13-15  
43500 Tortosa 

Telèfons: 977464030 // 977464032 
Fax: 977464025 

A/e: cte@urv.cat 

 

 

Col·laboren: 

Cervell i música,  
una parella saludable:  
fonaments científics  
i aplicacions de la  

Musicoteràpia 

Tortosa, 9 de juliol de 2014 

Universitat d’Estiu 
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PROGRAMA 

MATÍ  

9.30 -   9.40 h Presentació  

9.40 - 11.00 h  El so i la música com a eines   
 terapèutiques: 

 · Antecedents històrics  
 · So, música i vibració:   
  conceptes físics 

11.00 - 11.30 h Descans 

11.30 - 14.00 h  Música i neurociència: els   
 fonaments científics de la   
 musicoteràpia: 

 · El sistema nerviós i el cervell 
 · El processament musical 
 · El cervell dels músics i la   
  plasticitat cerebral 
 · Els efectes dels estímuls   
  sonors i musicals 

TARDA  

15.30 - 16.45 h  Aplicacions i investigacions   
 actuals  

16.45 - 17.15 h Descans 

17.15 - 18.00 h  La musicoteràpia neurològica:  
 neurorehabilitació física i cognitiva 

18.00 - 19.00 h Debat   

 

Totes les ponències són a càrrec de  Jordi Jauset, doc-
tor en Comunicació, enginyer i músic. Professor i in-
vestigador de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
(URL). Escriptor i divulgador dels beneficis de les terà-
pies musicals. 

 

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA 
 

Període de matrícula: des del 5 de maig fins  a 
l’inici de les jornada, sempre i quan hi hagi places 
vacants. 

Preu matrícula: 20 euros 

Sistema de matrícula: 

Via Internet:  

des de la plana web de la URV   

http://www.urv.cat 

 

De manera presencial:  

a la secretaria del  

Campus 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: 

2013 – 3074 – 66 - 0210238244 

En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar:  

nom i cognom de l’alumne i  

codi de la jornada 

 

Una vegada feta la inscripció i realitzat el paga-
ment, cal fer arribar a la Secretaria del Campus 
Terres de l’Ebre la següent documentació: 

 

Full d’inscripció 

Resguard de pagament 

 

Podeu fer arribar la documentació escanejada al 
correu cte.uete@urv.cat 

 

Es lliurarà certificat d’assistència 


