
 Beques de co·laboració per a l'aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, màster i doctorat per al curs 2012-13. 2n Quadrimestre

Codi Departame. Responsable Ubicació
Àrea coneixement

vinculada

Núm 

Beq

Dedicació

h/setmanal

Retrib.

Mes
Destinataris Coneixements específics Objectius formatius

Mèrits/coneixements 

específics per a la selecció
Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

1213AP1QDBB2

(Beques/becàries 

renovades a Jenifer 

Vázquez González i 

Olga Pascual García)

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)

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

1213AP1QDGE1

(Beca/becari 

renovada a Juan 

Pablo Gonzales 

Bustos)

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 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

(Beca/becària 

renovada a Elisabet 

Ballart Centelles)

Dpt. Gestió 

d'Empreses

M. Victòria Sánchez 

Rebull

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)

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

(Beca/becària 

renovada a 

Alexandra Maria 

Blaga)

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

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

(Beca/becari 

renovada Jesús 

Sabaté Gallardo)

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)
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

1213AP1QDGE7

(Beca/becària 

renovada a Marta 

Samper Domingo)

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 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

1213AP1QDGE9

(Beca/becària 

renovada a Laura 

Fernanda Guerra 

Zepeda)

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)

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

CAE - Centre d'Atenció als Estudiants 1 Beques de col·laboració per a l'aprenentatge del 2n Quadrimestre



 Beques de co·laboració per a l'aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, màster i doctorat per al curs 2012-13. 2n Quadrimestre

Codi Departame. Responsable Ubicació
Àrea coneixement

vinculada

Núm 

Beq

Dedicació

h/setmanal

Retrib.

Mes
Destinataris Coneixements específics Objectius formatius

Mèrits/coneixements 

específics per a la selecció
Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

1213AP2QDCMB1

Ciències 

Mèdiques 

Bàsiques

Montserrat Giralt 

Batista

Dpt. Ciències 

Mèdiques Bàsiques. 

Fac. Medicina i 

Ciències de la Salut. 

Reus

1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en la 

titulació de 1r i/o 2n Cicle, grau de 

Periodisme i Publicitat i Relacions 

Públiques

. La beca s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Conèixer el maquinari i el programari 

software d'edició d'àudio, web, imatge i 

vídeo (Audition, Dreamweaver, Flash, 

Photoshop, Freehand, Premiere Pro, 

Final Cut, Sony Vegas)

. Millora de les habilitats i 

tècniques comunicatives, la 

capacitat de relació, la 

responsabilitat i la capacitat 

d'autoorganitzar la pròpia feina

. Domini del maquinari i 

programari de software d'edició 

d'àudio, web, imatge i vídeo: 2 

punts

. Nivell d'anglès acreditat a nivell 

de 4rt de l'EOI o similar: 2 punts

. Organització (horaris, aules, alumnes) de la 

gravació d'euridrames amb temàtica d'educació i 

comunicació en l'àmbit de la salut

. Realització, càmera i muntatge d'euridrames 

generats per alumnes de Ciències Mèdiques 

Bàsiques

. Difusió del material generat pels professors 

(moodle, correu electrònic)

1213AP2QDFR1
Filologies 

Romàniques

M. Dolores Jiménez 

López

Dpt. Filologies 

Romàniques. Fac. 

Lletres. Campus 

Catalunya. Tarragona 

Llengua Espanyola 1
20 hores

495,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en una 

titulació de 1r i/o 2n Cicle, grau, màster o 

doctorat

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixements d'anglès 

. Coneixements de morfologia i 

pragmàtica de l'espanyol (s'ha d'acreditar 

en les assignatures corresponents 

cursades)

. Introducció a la recerca 

interdisciplinària

. Desenvolupar la capacitat de 

fer servir les TIC de forma 

creativa i crítica (en docència i 

investigació)

. Aprendre a reconèixer el valor 

del treball en equip, del treball 

col·laboratiu

. Conèixer les metodologies 

d'anàlisi lingüístic

. Assolir competència en 

habilitats relacionades amb la 

docència i la investigació

. Coneixements d'eines 

matemàtiques utilitzades en 

lingüística (teoria de llenguatges 

formals): 3 punts

. Experiència en les tasques a 

desenvolupar: treball 

interdisciplinari, aplicació TIC en 

docència: 1 punt

. Col·laboració, assistència en la docència (pràctica) 

de les assignatures de Morfologia i Pragmàtica de 

l'espanyol

. Col·laboració en l'aplicació de les TIC en la 

docència de les assignatures de Morfologia i 

Pragmàtica de l'espanyol

. Assistència amb temes relacionats amb la 

coordinació de treball pràctics interdisciplinaris amb 

els alumnes de Morfologia i Pragmàtica de 

l'espanyol

. Col·laboració en projectes de recerca i de docència 

interdisciplinària

. Altres relacionats amb la finalitat de la beca

1213AP2QDGE1
Gestió 

d'Empreses

Jordi Andreu 

Corbatón

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Finances 1

15 hores

( franja horària de 

9 a 14 hores )

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en un 

estudi de la Facultat d'Economia i 

Empresa de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, 

grau, màster o doctorat

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Es valoraran coneixements de R, Gretl, 

Latex, Jclic

. Imprescindible bon nivell d'anglès

. Conèixer el funcionament de 

les tasques de recerca a l'àrea 

en què s'adscriu

. Realitzar material docent i 

investigador

. Coneixements de R: 2 punts

. Coneixements de Latex: 1 punt

. Coneixements d'anglès: 1 punt

. Participar en l'elaboració de documentació TIC per 

a assignatures de finances de mercat

. Participar en tractament de bases de dades de 

Recerca

. Participar en l'elaboració de material docent

1213AP2QDGE2
Gestió 

d'Empreses

Rosalia Cascón 

Pereira

Dpt. Gestió Empreses. 

Àrea d'Organització 

d'Empreses. Fac. 

Economia i Empresa. 

Campus Bellisens. 

Reus

Organització 

d'Empreses / 

Recursos Humans

1
15 hores

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en els 

estudis de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, grau 

d'Administració i Direcció d'Empreses, 

Psicologia, Finances i Compatibilitat, 

Economia, Turisme, i màsters o doctorats 

dels estudis relacionats

. La beca s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixements d'anglès mínim nivell de 

First Certificate o similar. Es prioritzaran 

els candidats que tinguin nivells 

superiors

. Aprendre a elaborar materials 

docents per les assignatures de 

l'àmbit de la Gestió de Recursos 

Humans, Comportament 

Organitzatiu i Habilitats 

Directives, a partir de manuals, 

articles científics, articles 

divulgatius, vídeos, pel·lícules, 

webs, anuncis, etc.

. Aprendre a realitzar tasques 

relacionades amb la recollida de 

dades per a la realització de 

diferents investigacions

. Coneixements d'anglès: 2 punts

. Grau d'adequació al perfil de la 

beca que es valorarà en una 

entrevista: 2 punts

. Realitzar recerca bibliogràfica

. Realitzar recerca i contacte amb empreses

. Realitzar transcripcions d'entrevistes

. Elaborar materials docents (exercicis, casos 

pràctics, etc)

. Segons la capacitat i iniciativa mostrada pel 

becari/ària, les tasques assignades implicaran una 

iniciativa, autonomia i responsabilitat més gran

1213AP2QDGE3
Gestió 

d'Empreses

Josep Miró 

Aragonés

Pau Galiana Llassat

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus de 

les Terres de l'Ebre. 

Tortosa

Matemàtiques 

Empresarials i 

Financeres / 

Organització 

d'Empreses

1

15 hores

(franja horària de 

15 a 18 hores)

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en el 

Campus de les Terres de l'Ebre en els 

estudis de Grau d'Administració i Direcció 

d'Empreses i de la Diplomatura de 

Ciències Empresarials 

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixement nivell mitjà del full de 

càlcul MS EXCEL

. Coneixement  nivell intermedi de 

llengua anglesa

. Aprendre l'ús del full de càlcul 

MS Excel de forma avançada

. Aprendre l'ús dels motors de 

recerca i les bases de dades de 

la Biblioteca de la URV

. Saber organitzar i planificar la 

feina dins l'horari assignat

. Coneixements d'anglès: 1 punt

. Prova de full de càlcul MS 

EXCEL: 3 punts

. Digitalització d’exercicis per a l’ús de les TIC a 

l’aula 

. Elaboració de plantilles en MS Excel per a la 

resolució d'exercicis

. Transcripció de les solucions d’exercicis al full de 

càlcul MS Excel 

. Recerca d’informació i recursos que ajudin a 

desenvolupar la competència nuclear C3

. Recerca i elaboració de casos pràctics (mètode del 

cas)

1213AP2QDGE4
Gestió 

d'Empreses

Maria Belén López 

Panisello

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Organització 

d'Empreses
1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en un 

estudi de la Facultat d'Economia i 

Empresa de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, 

grau, màster o doctorat

. La beca s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixements sobre bases de dades 

bibliogràfiques

. Coneixements d'organització 

d'empreses

. Consolidar coneixements 

adquirits prèviament

. Adquirir coneixements i 

habilitats sobre metodologies 

docents

. Desenvolupar competències en 

activitats d'investigació

. Coneixements teòrics i pràctics 

de la matèria d'Organització 

d'Empreses: 2 punts

. Coneixements d'anglès: 1 punt

. Coneixements d'informàtica: 1 

punt

. Recerca d'articles científics relacionats en la 

matèria d'organització d'empreses

. Elaboració de material docent (casos pràctics, 

exercicis, lectures, ...)

. Confecció de bases de dades

. Col·laboració en tasques d'investigació

1213AP2QDGE5
Gestió 

d'Empreses

Noemi Rabasa 

Figueras

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Turisme i 

Geografia. Campus 

Vila-seca. Vila-seca / 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Comercialització i 

Investigació de 

Mercats

1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de màster: 

Estudiants matriculats en un dels estudis 

de Turisme, Administració d'Empreses o 

màster de Tècniques d'Anàlisis i Innovació 

Turística

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Haver cursat 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 d emateirals docent

. Cerca d'informació en internet i 

biblioteca

. Coneixement de programari 

d'edició i anàlisi de dades: 1 punt

. Coneixement d'idiomes: 1 punt

. Experiència en tasques a 

desenvolupar: 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

CAE - Centre d'Atenció als Estudiants 2 Beques de col·laboració per a l'aprenentatge del 2n Quadrimestre



 Beques de co·laboració per a l'aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, màster i doctorat per al curs 2012-13. 2n Quadrimestre

Codi Departame. Responsable Ubicació
Àrea coneixement

vinculada

Núm 

Beq

Dedicació

h/setmanal

Retrib.

Mes
Destinataris Coneixements específics Objectius formatius

Mèrits/coneixements 

específics per a la selecció
Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

1213AP2QDGE6
Gestió 

d'Empreses

M. Araceli 

Rodríguez Merayo

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Comptabilitat 1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en un 

estudi de la Facultat d'Economia i 

Empresa de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, 

grau, màster o doctorat

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Haver superat les assignatures de 

l'Àrea de Comptabilitat del 1r cicle de 

l'ensenyament

. Aprofundir en els coneixements 

de les matèries pròpies de la 

comptabilitat

. Conèixer la didàctica de la 

comptabilitat

. Aplicar la didàctica de la 

comptabilitat

. Gestionar una plataforma web 

2.0: Moodle

. Experiència professional en 

l'àrea comptable d'empreses 

privades: 2 punts

. Coneixements de programari 

d'edició de textos, full de càlcul, 

...: 2 punts

. Elaborar sota supervisió del professor de les 

assignatures, material didàctic necessari per la 

docència de les assignatures de "Comptabilitat 

Financera", "Anàlisi d'Informació Financera" i 

"Anàlisis d'estats financers". El format del material 

serà electrònic i s'haurà d'adaptar a les 

denominades tasques de la plataforma "Moodle" que 

es fa servir al Campus URV: exercicis tipus test, 

qüestionaris de resposta tancada, diaris, ...

1213AP2QDGE7
Gestió 

d'Empreses
Dolors Setó Pàmies

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Organització 

d'Empreses
1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en un 

estudi de la Facultat d'Economia i 

Empresa de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, 

grau, màster o doctorat

. La beca s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixement mínim de llengua anglesa

. Coneixements d'informàtica a nivell 

d'usuari (especialment d'excel i power 

point)

. Aprendre a fer cerques 

bibliogràfiques en diferents fonts

. Aprendre a fer cerques 

d'articles en premsa 

especialitzada

. Aprendre a classificar la 

informació de manera 

sistematitzada

. Conèixer les tasques de 

docència i recerca que fan els 

professors universitaris

. Coneixements de nivell 

avançat d'anglès: 2 punts

. Experiència en les tasques a 

desenvolupar: 2 punts

. Cerca bibliogràfica en diferents fonts

. Classificació de la informació

. Preparació de material

1213AP2QDGE8
Gestió 

d'Empreses

M. Teresa Sorrosal 

Forradellas

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Economia 

Financera i 

Comptabilitat / 

Matemàtiques 

Financeres

1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en els 

estudis del grau de Finances i 

Comptabilitat i la llicenciatura 

d'Administració i Direcció d'Empreses

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Haver superat les assignatures:

- Matemàtiques de les Operacions 

Financeres (MOF)

- Valoració d'Actius Financers  (VAF)o 

Anàlisi de les Operacions Financeres 

(AOF)

- Gestió del Risc en les Operacions 

Financeres (GROF)

Disseny i organització de 

material docent

. Qualificació de les assignatures 

MOF i VAF o AOF: 1 punt

. Qualificació de l'assignatura de 

GROF: 1 punt

. Adequació del perfil i les 

capacitats/habilitat a les tasques 

a desenvolupar: 2 punts

. Organització de material docent

. Disseny i resolució de problemes

. Cerca i anàlisi de casos en mercats financers reals

1213AP2QDGE9
Gestió 

d'Empreses

Teresa Torres 

Coronas

M. Arántzazu Vidal 

Blasco

Escola Tècnica 

Superior d'Enginyeria 

Química. Campus 

Sescelades. Tarragona

Organització 

d'Empreses/ 

Economia 

Financera i 

Comptabilitat

1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en un 

estudi de la Facultat d'Economia i 

Empresa de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, 

grau, màster o doctorat

. La beca s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixements bàsics de les TICs per al 

treball col·laboratiu en línia

. Coneixements d'anglès (nivell intermig 

o superior)

. Desenvolupament de les 

competències digitals per al 

treball col·laboratiu en línia 

(treball en equips virtuals)

. Millora de les seves 

competències per analitzar i 

sintetitzar informació

. Millora en relació a l'aplicació 

de les TICs i EVAs a la docència

. Grau d'adequació al perfil amb 

la valoració del currículum: 1 

punt

. Experiència com a becari/ària 

en les tasques a desenvolupar: 1 

punt

. Coneixements d'anglès: 2 punts

. Recerca , catalogació i anàlisi de material 

bibliogràfic

. Suport en l'elaboració i actualització de material 

docent  per la seva utilització en entorns virtuals 

d'aprenentatge i dins del marc de l'EEES

. Suport a la recerca en el camp de la innovació 

docent

1213AP2QDGE10
Gestió 

d'Empreses
Antoni Vidal Suñe

Dpt. Gestió Empreses. 

Fac. Economia i 

Empresa. Campus 

Bellisens. Reus

Organització 

d'Empreses
1 15 hores 371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca: Estudiants matriculats en un 

estudi de la Facultat d'Economia i 

Empresa de 1r, 1r i 2n cicle o 2n cicle, 

grau, màster o doctorat

. La beca s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Coneixements sobre recerca 

bibliogràfica

. Coneixements d'anglès

. Introduir-se en el món 

acadèmic i de recerca

. Ampliar coneixements sobre la 

matèria Direcció Estratègica i, en 

general, les relacionades amb 

l'Àrea d'Organització d'Empreses

. Millorar la capaciat de cerca i 

anàlisi d'informació

. Millorar la capacitat de treball 

en equip

. Coneixements d'anglès: 2 punts

. Experiència laboral: 1  punt

. Coneixements de programari 

informàtic: 1 punt

. Col·laboració en la presentació 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 possibilitats, en 

projectes de recerca

1213AP2QDP1 Dret Públic Alberto Reig Tapia

Dpt. Dret Públic. Fac. 

Ciències Jurídiques. 

Campus Catalunya. 

Tarragona

Ciència Política 1
20 hores

495,90

. Aprenentatge de la docència de màster: 

Estudiants matriculats en un estudi de 2n 

cicle, màster o doctorat

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Formació en matèria de Ciències 

Polítiques i/o Administració Pública i 

Treball Social

. Coneixements de SPSS

. Experiència en organització de 

Congressos i Jornades

. Experiència en formació de xarxes de 

treball

. Millora de les habilitats i 

tècniques comunicatives, la 

capacitat de relació, la 

responsabilitat i la capacitat 

d'autoorganitzar la pròpia feina

. Afavorir l'adquisició de 

coneixements en aspectes 

relacionats amb el procés de 

millora i innovació de la 

docència universitària

. Formació en matèria de 

Ciències Polítiques o 

Administració Pública i Treball 

Social: 2 punts

. Coneixements de SPSS: 1 punt

. Experiència en organització de 

Congressos i Jornades: 1 punt

.Desenvolupament i manteniment de la 

documentació de suport

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

de l'assignatura (MOODLE)

. Formació de xarxes de treball interdepartamental

. Recerca a través de bases de dades d'Internet, ... 

De diferents recursos, estratègies i documentació 

relacionada amb la creació de Centres d'Estudi

. Col·laborar en el disseny i execució d'una 

estratègia per a l'obtenció de recursos econòmics 

addicionals

. Proposar continguts a la pàgina web

. Col·laborar en la preparació de la documentació 

per a la sol·licitud de projectes vinculats a possibles 

fonts de finançament

CAE - Centre d'Atenció als Estudiants 3 Beques de col·laboració per a l'aprenentatge del 2n Quadrimestre


