
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: Becari/ària de col·laboració monitor de nutrició del VI Campus d'Estiu de nens i 
nenes 

Codi: CAMPUS_ESTIU_NUTRI 

Número de beques: 1 

Ubicació: Instal·lacions del Campus Sescelades, Tarragona 

Dedicació: 7 hores i mitja diàries com a màxim, de dilluns a divendres. La dedicació quedarà 
supeditada i s'establirà en funció dels grups de nens  

Durada: 
Del 25 de juny amb data prevista de finalització 2 d’agost de 2013. Aquest període 
podria ser susceptible d’ampliació del 2 al 6 de setembre de 2013 per cobrir les 
necessitats del campus 

Retribucions: 
6,20 euros bruts per hora realitzada per al 2013. D'acord amb la normativa fiscal, 
la retenció en concepte d'IRPF és 2% i 6,05 € en concepte de cotització a la 
Seguretat Social 

Distribució de la 
dedicació: 

L’horari, de matí, serà fixat pel responsable del becari. Aquest horari, haurà 
d'adequar-se a les característiques del servei a prestar 

Dependència / 
Tutorització: Patrícia Olivé Conde, cap del Centre d'Atenció als Estudiants 

Dependència 
funcional: 

Patrícia Olivé Conde, cap del Centre d'Atenció als Estudiants, i tots aquells òrgans o 
unitats amb competències vinculades a les funcions del becari 

Destinataris: 

Estudiants de la URV matriculats en l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica, 
que acreditin haver participat en el programa EDAL d’educació en alimentació, 
d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de la universitat, i que 
posseeixin del títol de lleure i/o esports 

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 

Objectius formatius: 

• Millora de les habilitats i tècniques comunicatives, la capacitat de relació, 
la responsabilitat i la capacitat d’autoorganitzar la pròpia feina  

• Formar als estudiants en la pràctica educativa extraescolar, i en activitats 
esportives i de lleure  

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 en Nutrició i Dietètica 

• Coneixements d'educació de nens d'entre 3 i 12 anys  

• Coneixements sobre educació en el lleure i esport 

Capacitats/Habilitats 

• Empatia  

• Facilitat de tracte personal amb nens  

• Comunicació  

• Responsabilitat 

• Tenir el carnet de manipulador d’aliments  

Mèrits: 

• Màxima puntuació per mèrits: 10 punts. Amb la distribució següent:  

• Expedient acadèmic: 4 punts  

• Situació econòmica: 2 punts (haver obtingut la beca del MECD en el curs 
anterior a la sol·licitud) 

• Titulació en el lleure i/o esportiva : 1 punt 

• Experiència acreditada en les tasques a desenvolupar: 1 punt 

• Valoració obtinguda d’haver estat monitor/a en anteriors edicions del 
Campus d’Estiu: 2 punts  

• 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: 

• Ésser els monitors dels diferents tallers, activitats  i cursos previstos  

• Atenció als nens en el període d'acollida i menjador  

• Desenvolupament del taller d’educació en alimentació 

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�

