
Codi Departament Responsable Ubicació

Àrea 

coneixement

vinculada

Núm. 

Beques

Dedicació

h/setmanal

Retribució

mensual 2012
Destinataris Coneixements específics Objectius formatius

Mèrits/coneixements 

específics per a la selecció 

(màxim 4 punts)

Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

1213APADBB1
Dpt. Bioquímica i 

Biotecnologia
Lluís Arola Ferrer

Dpt. Bioquímica i 

Biotecnologia. Fac. 

Enologia. Campus 

Sescelades. 

Tarragona

Bioquímica i 

Biotecnologia 

Molecular

3

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

juliol de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

màster: Estudiants matriculats en 

el màster de Nutrició i Metabolisme

. Haver cursat una assignatura de 

regulació del metabolisme

. Treball individual al laboratori

. Treball en un equip de recerca

. Metodologies de bioquímica i 

biologia molecular

. Anàlisi crític de resultats 

experimentals

. Experiència en les tasques 

a desenvolupar: 2 punts

. Coneixements d'anglès: 2 

punts

. Realització d'un treball experimental en l'àmbit de la 

nutrigenòmica

1213AP1QDBB2
Dpt. Bioquímica i 

Biotecnologia

Nicolas Rozes

Fernando Zamora

Albert Mas

Dpt. Bioquímica i 

Biotecnologia. 

Laboratoris 119-120-

122. Fac. Enologia. 

Campus Sescelades. 

Tarragona

Nutrició i 

Bromatologia
2

15 hores

(franja horària 

de 9 a 12)

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

màster: Estudiants matriculats en 

el màster d'Enologia 

. Coneixement teòric - pràctic 

d'Enologia i/o Microbiologia

. Coneixements instrumentals 

pràctics (HPCL, GC, PCR)

. Aprenentatge de tècniques 

aplicades a la Microbiologia i 

Tecnologies Enològiques

. Experiència en temes 

relacionats amb el perfil de la 

beca: 3 punts

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Preparació de mostres d'origen enològic

. Tractaments estadístics i disseny d'experiments

. Anàlisi de mostres per mètodes químics o 

microbiològics

1213AP1QDBB3 Dpt. Bioquímica i 

Biotecnologia

Nicolas Rozes

Fernando Zamora

Albert Mas

Dpt. Bioquímica i 

Biotecnologia. 

Laboratoris 119-120-

122. Fac. Enologia. 

Campus Sescelades. 

Tarragona

Nutrició i 

Bromatologia
1

15 hores

(franja horària 

de 9 a 12)

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

màster: Estudiants matriculats en 

el màster d'Enologia que no es 

matriculin per primera vegada 

d'estudis universitaris en la 

Universitat Rovira i Virgili

. Coneixement teòric - pràctic 

d'Enologia i/o Microbiologia

. Coneixements instrumentals 

pràctics (HPCL, GC, PCR)

. Aprenentatge de tècniques 

aplicades a la Microbiologia i 

Tecnologies Enològiques

. Experiència en temes 

relacionats amb el perfil de la 

beca: 3 punts

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Preparació de mostres d'origen enològic

. Tractaments estadístics i disseny d'experiments

. Anàlisi de mostres per mètodes químics o 

microbiològics

1112AP1QDFR1

(Beca prorrogada 

i renovada al 

becari Marc Puig 

Ferré de l'1 de 

setembre de 2012 

al 31 de juliol de 

2013)

Dpt. Filologies 

Romàniques
Esther Forgas Berdet

Dpt. Filologies 

Romàniques. Fac. de 

Lletres. Campus 

Catalunya. 

Tarragona

Llengua 

Espanyola
1

20 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

juliol de 2013

495,90

. Estudiants matriculats en el 

Màster d'Ensenyament de 

Llengües Estrangeres 

.Estudiants matriculats en el 

Doctorat de Llengua, Literatura i 

Cultura

. Espanyol com a parlant autòcton

. Haver cursat l'assignatura 

Espanyol parlat/espanyol 

conversacional en la carrera

. Assolir competència en la 

preparació de les classes i la 

programació didàctica

. Aprendre a resoldre conflictes a 

l'aula

. Saber portar una classe amb 

alumnat intercultural

. Conèixer la didàctica i la 

metodologia de l'ensenyament de 

la llengua oral, una disciplina 

relativament nova als estudis 

universitaris, i prendre contacte 

directe amb l'estudiant estranger 

que tria l'espanyol com a llengua 

d'estudi

. Haver cursaat o estar 

cursant el Màster en 

Ensenyament de Llengües: 2 

punts

. Experiència docent o 

tutorial amb l'alumnat 

estranger: 1 punt

. Disponibilitat horària: 1 punt

. Col·laborar en l'assignatura d'espanyol parlat

. Tutoritzar l'alumnat estranger de l'assignatura

. Dur a terme classes pràctiques de conversa amb 

estrangers

. Formar-se en la didàctica de les llengües estrangeres, 

especialment d'E/LE

. Altres que se li puguin encomanar relacionades amb la 

finalitat de la beca

1213APADFR1
Dpt. Filologies 

Romàniques
Natàlia Català Torres

Dpt. Filologies 

Romàniques. Fac. de 

Lletres. Campus 

Catalunya. 

Tarragona

Lingüística 

General
1

20 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

juliol de 2013

495,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en el grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques que no es 

matriculin per primera vegada 

d'estudis en la Universitat Rovira i 

Virgili

. Coneixements d'informàtica a 

nivell d'usuari

. Millorar la formació de l'estudiant 

iniciant-lo en tasques 

d'investigació i de pràctiques 

vinculades amb els estudis que 

està cursant

. Perfil lingüístic: 2 punts

. Coneixement de programari 

d'edició i manteniment de 

webs: 1 punt

. Coneixements d'idiomes 

d'anglès i alemany: 1 punt

. Preparació de materials per a les assignatures de 

Lingüística

. Cerca d'enllaços i pàgines web útils per a les 

assignatures de Lingüística

. Col·laboració en el manteniment de l'espai virtual 

d'ensenyament (MOODLE)

. Col·laboració en la docència de les assignatures 

(pràctiques)

. Col·laboració en tasques relacionades amb el projecte 

de recerca "Hacia un diccionario sintáctico del adjetivo 

en alemán y en español"

1112AP1QDGE6

(Beca prorrogada 

i renovada a la 

becària Patrícia 

Sanz Córdoba de 

l'1 de setembre 

de 2012 al 31 de 

gener de 2013)

Dpt. Gestió 

d'Empreses
Dolors Setó Pàmies

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Organització 

d'Empreses
1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Estudiants matriculats en 

Administració i Direcció 

d'Empreses o el seu equivalent de 

grau que hagin superat el 50% 

dels crèdits

Coneixements d'anglès nivell 3r de 

l'EOI o similar

. aprendre a fer cerques 

bibliogràfiques en diferents fonts

. aprendre a fer cerques d'articles 

en prensa especialitzada

. aprendre a classificar la 

informació de manera 

sistematitzada

. coneixer les tasques de 

docència i recerca que fan els 

professors univesitaris

. Entrevista personal: 2 punts

. Coneixements d'anglès: 2 

punts

Cerca bibliogràfica en diferents fonts

Cerca de noticies i articles en prensa econòmica

Classificació de la informació

Preparació de material

1112AP2QDGE4

(Beca prorrogada 

i renovada a la 

becària Sheila 

Sánchez Bergara,

de l'1 de 

setembre de 2012 

al 31 de gener de 

2013)

Dpt. Gestió 

d'Empreses

Noemi Rabassa 

Figueras

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus /

Escola Univ. De 

Turisme i Oci. 

Campus Vila-seca. 

Vila-seca

Comercialització i 

Investigació de 

Mercats

1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Estudiants matriculats en alguna 

de les llicenciatures, diplomatures 

o els seus equivalents de grau de 

la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials que 

hagin superat el 50% dels crèdits o 

estudiants del Màster de 

Tècniques d'Analisi i Innovació 

Turística

Haver cursat i superat les 

assignatures de l'Àrea de 

comercialització i Investigació de 

mercats

. Innovacions en la disciplina del 

Màrqueting i la Investigació de 

Mercats

. Elaboració de presentacions

. Elaboració de material docent

. Cerca d'informació Internet i 

Biblioteca

. Entrevista personal: 2 punts

. Coneixements d'idiomes: 2 

punts

. Elaboració i redacció de material docent amb 

supervisió del tutor

. Elaboració de presentacions

. Cerca de nova informació i casos pràctics de tòpics 

específics

RELACIÓ DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A L'APRENENTATGE DE LA RECERCA I LA DOCÈNCIA PER A ESTUDIANTS DE GRAU, 

MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT DEL 2012-13

Centre d'Atenció als Estudiants - CAE 1 de 3 Beques de col·laboració per a l'aprenentatge de la recerca i la docència, 1r quadrimestre del  2012-13



Codi Departament Responsable Ubicació

Àrea 

coneixement

vinculada

Núm. 

Beques

Dedicació

h/setmanal

Retribució

mensual 2012
Destinataris Coneixements específics Objectius formatius

Mèrits/coneixements 

específics per a la selecció 

(màxim 4 punts)

Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

1213AP1QDGE1
Dpt. Gestió 

d'Empreses

Ana Beatriz 

Hernández Lara

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Organització 

d'Empreses
1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en el grau 

d'Administració i Direcció 

d'Empreses que no es matriculin 

per primera vegada d'estudis 

universitaris en la Universitat 

Rovira i Virgili

Coneixements bàsics àmbits de 

Gestió d'empreses i més 

concretament de la direcció 

estratègica

Coneixements d'informàtica

Maneig de bases de dades i 

recerca d'informació

Formació en competències i 

habilitats relacionades amb 

docència i investigació:

. Recerca d'informació en bases 

de dades

. Construcció de bases de dades

. Redacció de casos i informes

. Recerca i anàlisi de bibliografia

. Experiència prèvia per 

concretar l'adequació del 

candidat:  2 punts

. Coneixement en la 

construcció de bases de 

dades de dades: 2 punts

Recerca d'informació

Recolzament al professor en feines de construcció de 

material per a la docència

Recolzament al professor en activitats complementàries 

a la docència

Recolzament al professor en la construcció de bases de 

dades

1213AP1QDGE2
Dpt. Gestió 

d'Empreses
Gerard Ryan

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Comercialització i 

Investigació de 

Mercats

1

15 hores

(franja horarària 

de 9 a 15 hores)

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en qualsevol dels 

ensenyaments de la Fac. 

d'Economia i Empresa 

Coneixements d'anglès 

Aprendre a elaborar materials 

docents de Comercialització i 

Investigació de Mercats a partir de 

manuals, articles científics, 

articles divulgatius, vídeos, webs, 

etc. 

Donar suport en tasques de 

recerca

Donar suport en el mateniment 

d'una pàgina web (entrada de 

continguts)

. Coneixements del món del 

màrqueting: 1 punt

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Habilitats interpersonals: 1 

punt

. Habilitats de gestió de la 

informació: 1 punt

Cerca de materials docents i científics

Classificació de materials docents i científics

Preparació d'apunts

Preparació d'exercicis i casos

Participació en projecte d'innovació docent i recerca

Preparació de mateirals per a una web

1213AP1QDGE3
Dpt. Gestió 

d'Empreses
Eleni Papaoikonomou

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Comercialització i 

Investigació de 

Mercats

1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en la llicenciatura o 

grau d'Administració i Direcció 

d'Empreses o de Finances i 

Comptabilitat 

Coneixements d'anglès nivell de 3r 

de l'EOI o similar

Haver cursat prèviament 

assignatures de màrqueting i tenir 

coneixements bàsics per 

aprofundir en determinades 

matèries que es desenvolupen en 

les assignatures

. Ampliació dels coneixements 

sobre diferents temes de la 

disciplina de màrqueting

. El becari aprendrà i practirarà 

amb noves formes de recollida i 

anàlisi de dades, qualitatius i 

quantitatius

. Coneixements d'anglès: 2 

punts

. Coneixements d'anàlisi de 

dades quantitatives: 1 punt

. Coneixement d'anàlisi de 

dades qualitatives: 1 punt

. Assistència amb la preparació de classes i material de 

docència

. Assistència amb temes de recerca relacionats amb la 

disciplina de màrqueting

. Possible recollida i anàlisi de dades

1213AP1QDGE4
Dpt. Gestió 

d'Empreses
Mireia Valverde

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Organització 

d'Empreses
1

15 hores

(franja horarària 

de 9 a 15 hores)

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en ensenyaments afins 

a la gestió de recursos humans: 

graus d'Administració i Direcció 

d'Empreses,  Relacions Laborals i 

Ocupació i Psicologia  

Coneixements d'anglès 

Aprendre a elaborar materials 

docents de Recursos Humans  i 

Tècniques Qualitatives a partir de 

manuals, articles científics, 

articles divulgatius, vídeos, webs, 

etc. 

Donar suport en tasques de 

recerca

Donar suport en el manteniment 

d'una pàgina web (entrada de 

continguts)

. Coneixements bàsics de 

Recursos Humans: 1 punt

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Habilitats interpersonals: 1 

punt

. Habilitats de gestió de la 

informació: 1 punt

Cerca de materials docents i científics

Classificació de materials docents i científics

Preparació d'apunts

Preparació d'exercicis i casos

Participació en projecte d'innovació docent i recerca

Preparació de mateirals per a una web

1213AP1QDGE5
Dpt. Gestió 

d'Empreses
Antoni Vidal Suñé

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Organització 

d'Empreses
1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en la llicenciatura o 

grau d'Administració i Direcció 

d'Empreses, en el màsters de 

Direcció Estratègica de l'Empresa, 

Direcció d'Empreses o el doctorat 

d'Economia i Empresa

Coneixements d'anglès nivell B1 

del Servei Lingüístic (3r curs) o 

similar, no és imprescindible

Coneixements sobre recerca 

bibliogràfica

. Introduir-se en el món acadèmic i 

de recerca

. Ampliar coneixements sobre la 

màteria Direcció Estratègica i 

Organització d'Empreses

. Millorar la capacitat de cerca i 

anàlisi d'informació

. Millorar la capacitat de treball en 

equip

. Experiència laboral: 1 punt

. Coneixements d'anglès: 2 

punts

. Coneixement programari 

informàtic: 1 punt

Col·laboració en la preparació de materials docents 

(dossiers, casos...)

Cerca de material per l'assignatura: vídeos, notícies 

d'actualitat, articles…

Aplicació a l'assignatura de les TIC

Col·laboració en funció de les possibilitats en projectes 

de recerca

1213AP1QDGE6
Dpt. Gestió 

d'Empreses

Jordi Andreu 

Corbatón

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Economia 

Financera i 

Comptabilitat

1

15 hores

(franja horarària 

de 9 a 13 hores)

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: estudiants 

matriculats en una titulació de 1r 

i/o 2n cicle, grau, màster o 

doctorat, que no es matriculin per 

primera d'estudis universitaris en la 

Universitat Rovira i Virgili

. Coneixements d'anglès

. Coneixements JCLIC

. Realitzar material docent

. Col·laborar en l'elaboració 

d'activitats basades en TIC per a 

les diferets assignatures de 

Mercats Financers

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Coneixements d'edició de 

Textos LATEX: 1 punt

. Coneixements de software 

R/Greti: 2 punts

. Aprendre tasques docents i de recerca:

. Realitzar material docent per a les assignatures 

relacionades amb mercats i productes financers

. Col·laborar en l'elaboració d'activitats basades en TIC

1213AP1QDGE7
Dpt. Gestió 

d'Empreses

Ricard Monclús 

Guitart

Dpt. Gestió 

d'Empreses.  Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Economia 

Financera i 

Comptabilitat

1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en qualsevol dels 

ensenyaments de la Fac. 

d'Economia i Empresa  que no es 

matriculin per primera vegada 

d'estudis universitaris en la 

Universitat Rovira i Virgili

. Coneixements del Microsoft 

Office i del Moodle

. Aprendre a confeccionar 

elements didàctics utilitzant les 

noves teconologies en l'entorn 

Moodle. Aquests elements estan 

totalment relacionats amb 

assignatures de comptabilitat 

cursades pel becari/ària

. Valoració de les 

assignatures cursades de 

Comptabilitat Financera i 

Sistemes Comptables 

Informatitzats: 1 punt

. Coneixements de Power 

Point: 1 punt

. Coneixements de Moodle: 1 

punt

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Col·laboració en l'elaboració de material multimèdia en 

l'assignatura de Comptabilitat Financera Superior del 

Grau de Finances i Comptabilitat

Centre d'Atenció als Estudiants - CAE 2 de 3 Beques de col·laboració per a l'aprenentatge de la recerca i la docència, 1r quadrimestre del  2012-13



Codi Departament Responsable Ubicació

Àrea 

coneixement

vinculada

Núm. 

Beques

Dedicació

h/setmanal

Retribució

mensual 2012
Destinataris Coneixements específics Objectius formatius

Mèrits/coneixements 

específics per a la selecció 

(màxim 4 punts)

Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

1213AP1QDGE8
Dpt. Gestió 

d'Empreses

M. Ercilia García 

Álvarez

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus 

Organització 

d'Empreses
1

15 hores

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en la diplomatura, 

llicenciatura o grau d'Administració 

i Direcció d'Empreses, Turisme o 

màster de Direcció Estratègica de 

l'Empresa  i Tècniques d'Anàlisi i 

Innovació Turística

Coneixements d'anglès nivell 3r de 

l'EOI o similar

Recerca bibliogràfica

Ús de bases de dades 

d'informació empresarial

Ús de software de transcripció

Ús de gestors bibliogràfics

Redacció i edició de documents

Elaboració de notes tècniques i 

casos

. Coneixements d'anglès: 2 

punts

. Coneixements de 

programes d'edició i 

manteniment de web: 1 punt

. Experiència prèvia: 1 punt

. Transcripció de notes d'àudio sobre el contingut i 

estructura del material

. Edició de les diferents correccions fins la realització de 

documents definitius

. Recopilació d'informació addicional guiada

. Gestió de bibliografia i dades

. Gestió de continguts pàgina web

1213AP1QDGE9
Dpt. Gestió 

d'Empreses

M. Del Mar Pàmies 

Pallisé

Dpt. Gestió 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus 

Comercialització i 

Investigació de 

Mercats

1

15 hores

(franja horarària 

de 9 a 15 hores)

de l'1 de 

setembre de 

2012 al 31 de 

gener de 2013

371,90

Aprenentatge de la docència de 

grau i la recerca: Estudiants 

matriculats en qualsevol dels 

ensenyaments de la Fac. 

d'Economia i Empresa 

Coneixements d'anglès 

Suport en la preparació de 

materials docents de les 

assignatures de màrqueting (CIM) 

en base a llibres, articles científics 

i divulgatius, documentals, 

pàgines web, informes, etc....

Suport en tasques de recerca

Suport en el manteniment d'una 

pàgina web

. Coneixements d'anglès: 1 

punt

. Coneixements bàsics de 

Màrqueting: 1 punt

. Habilitats interpersonals: 1 

punts

. Habilitats de gestió de la 

informació: 1 punt

. Cerca i organització de materials docents i científics

. Realitzció d'apunts per l'assignatura

. Elaboració d'activitats, exercicis i casos pràctics

. Suport en projectes d'innovació docent i recerca
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