
Centre d'Atenció als Estudiants 

Fitxa de beca de col·laboració amb la URV específica 

FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV 

Denominació: 
Beca de col·laboració específica per donar suport a la poda en verd del Mas dels 
Frares  

Codi: PODA_VERD 

Número de beques: 9 

Ubicació: Celler Mas dels Frares, Facultat d’Enologia. Constantí 

Dedicació: 20 hores setmanals, 4 hores diàries de dilluns a divendres 

Durada: 
7 dies durant el mes de maig de 2012, la data d’inici i finalització de la beca queda 
condicionada a l’estat de brotació de la vinya i a les condicions atmosfèriques  

Retribucions: 
111,98 euros bruts proporcionals a l’establert per cost mensual de 20 hores de 
dedicació per al 2012. D'acord amb la normativa fiscal, la retenció en concepte 
d'IRPF és 2% i 6,05€ en concepte de Seguretat Social 

Distribució de la 
dedicació: 

L’horari concret serà fixat pel responsable del becari. Aquest horari, que intentarà 
facilitar l’estudi del becari, haurà de permetre el correcte desenvolupament de les 
tasques assignades, i podran establir-se franges horàries en què desenvolupar la 
prestació  
La beca s’haurà de desenvolupar durant el matí en l’horari de 9:00 a 13:00 hores 

Dependència / 
Tutorització: 

Pedro Cabanillas i Pep Anguera  

Dependència 
funcional: 

Fernando Zamora Marín i tots aquells òrgans o unitats amb competències 
vinculades a les funcions de becari 

Destinataris: 
Estudiants de la URV matriculats al curs 2011-12 en els estudis de la llicenciatura o 
grau d’Enologia o Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat d’Indústries Agràries i 
Alimentàries, d’acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de la Universitat 

Formació: 
Sessions formatives abans de l'inici de la prestació i al llarg del període de la beca 
impartides pel tutor responsable del becari/ària i coordinades pel Servei de 
Recursos Educatius 

Objectius formatius: 
Adquisició dels coneixements tècnics adients pel desenvolupament de les tasques 
assignades relacionades amb tècniques vitícoles i la poda al camp 

Coneixements mínims 
necessaris: 

 En el cas d'estudiants estrangers han de tenir el nivell intermig d'espanyol 
per estrangers (DELE), o el nivell B de català. Si no estan en disposició 
d'aquests títols hauran d'acreditar un coneixement suficient de català o 
castellà en l'entrevista 

 Coneixements d’informàtica (Microsoft Office, correu electrònic i 
navegadors web) a nivell d’usuari 

 Coneixements de viticultura adquirits als ensenyaments destinataris de la 
beca 

Capacitats/Habilitats 

 Treball en equip 

 Organització  

 Responsabilitat 

Mèrits: 

 

Màxima puntuació per mèrits: 8 punts. Amb la distribució següent:   

 Expedient acadèmic: 4 punts 

 Grau d’adequació al perfil requerit (es valorarà l’avaluació de les 
màteries de viticultura i enologia): 1 punt 

 Experiència en el sector agrícola/vitivinícola: 2 punts 

 Altres (cursos de formació, haver realitzat beques de col·laboració): 1 
punt 

La comissió de selecció podrà convocar als candidats a una entrevista per a la 
valoració dels mèrits, si ho considera oportú. Així mateix, podrà establir una 
puntuació mínima dels candidats per a l’entrevista 

Funcions / Tasques: 

 Participació en les tècniques vitícoles i tasques d’enologia al Celler de Mas 
dels Frares 

 Altres funcions i tasques, de caràcter transitori, que s’assignin a aquesta 
beca  



Drets i deures: 
Veure el Reglament i el Procediment de convocatòria i selecció de les beques de 
col·laboració amb la URV 

 

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#estudiants
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#estudiants

