
 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 2013-14. 1r 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

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

1/09/13 al 

31/01/14

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)

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)

1/09/13 al 

31/01/14

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

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)

 1/09/13 al 

31/01/14

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

1213AP2QDGE5

(Beca/Becària 

renovada Sánchez 

Begara, Sheila)

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

1/09/13 al 

31/01/14

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

1213AP2QDGE9

(Beca/Becària 

renovada Ichim, 

Andra Mihaela)

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

1/09/13 al 

31/01/14

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 també 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

1213AP2QDP1

(Beca/becària 

renovada Varas 

González, Paula 

Adriana)

Dret Públic Alberto Reig Tapia

Dpt. Dret Públic. Fac. 

Ciències Jurídiques. 

Campus Catalunya. 

Tarragona

Ciència Política 1

20 hores

1/09/13 al 

31/01/14

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
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Núm 
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1314AP1QDAFTS1

Antropologia, 

Filosofia i Treball 

Social

Àngel Martínez 

Hernáez

Dpt Antropologia, 

Filosofia i Treball 

Social. Fac. Lletres. 

Campus Catalunya. 

Tarragona

Antropologia Social 1

20 hores

1/09/13 al 

31/01/14

495,90

. Aprenentatge de la docència del màster 

destinada a 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

. Coneixements de tècniques 

qualitattives de recerca

. Coneixements d'aplicatius informàtics 

en Ciències Socials

. Es valoraran coneixement d'anglès i 

altres llengües

. Introducció a la recerca: 

elaboració i dissenys de 

projectes de recerca, assoliment 

d'habilitats metodològiques, 

tècniques qualitatives i 

quantitatives de tipus etnogràfic

. Introducció a la docència: 

elaboració de material docent, 

creació d'unitats didàctiques, 

capacitació per avaluar exàmens 

i treballs dels alumnes

. Coneixements de tècniques 

qualitatives de recerca: 1 punt

. Coneixements d'aplicatius 

informàtics en Ciències Socials: 

2 punts

. Coneixements de llengües 

estrangeres, en especial 

d'anglès: 1 punt

. Suport a la docència: assistència a la creació de 

material docent i a la redacció d'unitats didàctiques, 

digitalització de documents, etc.

. Suport a la recerca: creació i anàlisi de bases de 

dades, trasnscripcions de documents sonors i 

audiovisuals

1314AP1QDBB1
Bioquímica i 

Biotecnologia
Albert Mas

Laboratoris 119, 120, 

122. Dpt de Bioquímica 

i Biotecnologia. Fac. 

Enologia. Campus 

Sescelades. Tarragona

Nutrició i 

Bromatologia
3

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docència del màster 

destinada a estudiants matriculats en el 

Màster d'Enologia

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Període de formació inclòs en 

el Màster d'Enologia:

. Aprendre tècniques de biologia 

molecular de biologia molecular i 

analítiques aplicades al procés 

de producció del vi, tant durant 

la fermentació alcohòlica i 

malolàctica com posteriorment 

(envelliment, etc.)

. Coneixement d'anglès: 1 punt

. Utilització de tècniques 

moleculars i/o analítiques 

adaptades a l'àmbit de l'enologia: 

3 punts

. Aplicació de tècniques de biologia molecular i 

analítiques a làmbit de l'enologia

1314AP1QDCMB1

(Beca/ becari renovat 

Méndez Gil, Roberto)

Ciències Mèdiques 

Bàsiques

Domènec Sànchez 

Cervelló

Dpt. Ciències 

Mèdiques Bàsiques. 

Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut. 

Reus

Fisiologia 1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

Horari de tarda

371,90

. Aprenentagte de la docència de grau i la 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en  l'ensenyament de Medicina

. Dominar el maquinari i el programari de 

producció audivisual i multimèdia

. Tenir interès en l'educació per la salut

. Millora de les habilitats i 

tecniques comunicatives, la 

capacitat de ralació, la 

responsabilitat i la capacitat 

d'autooganitzar la pròpia feina

. Organització horaris, aules, alumnes

. Difusió del material generat pels professors 

(moodle, correu electrònic)

. Suport al laboratori de toxicologia i salut 

mediambiental

1314AP1QDEIM1

Enginyeria 

Informàtica i 

Matemàtiques

Antonio Moreno

Dpt Enginyeria Inform. 

I Matemàtiques - 

ETSE. Campus 

Sescelades. Tarragona

12

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docènica de màster 

destinada a estudiants matriculats en el 

Màster en Enginyeria Informàtica: 

Seguretat informpatica i sistemes 

intel·ligents (alumnes de nou accés)

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Coneixment adequat d'anglès

. L'objectiu bàsic de les beques 

és introduïr als alumnes en el 

món de la recerca universitària, 

a través de la seva incorporació 

a lagun dels grups de recerca del 

DEIM vinculats al MEISISI. Els 

alumnes veuran la relació entra 

la recerca feta a la URV i la 

docència impartida al MEISISI, i 

a seva introducciño a la recerca 

els hi facilitarà el 

desenvolupament del Treball de 

fi de Màster d'aquests estudis.

. Coneixement d'anglès: 2 punts

. Estudis previs de postgrau: 1 

punt

. Experiència prèvia en tasques 

de docència/recerca 

universitària: 1 punt

. Aprenentatge d'aspectes associats a la recerca i la 

seva implicació a la docència del MEISISI

. Introduir-se en el món de la recerca, a través de la 

integració en la feina d'un grup de recerca del DEIM 

associat al MEISISI

. Realització de tasques de recerca associades al 

Treball de Fi de Màster

. Col·laboració en tasques docents associades al 

MEISISI

1314AP1QDFR1
Filologies 

Romàniqes

M. Dolores Jiménez 

López

Dpt. De Filologies 

Romàniques, Facultat 

de Lletres, Campus 

Catalunya. Tarragona

Llengua espanyola 1

20 hores

1/09/13 al 

31/01/14

495,90

. Aprenentatge de la docència de grau i la 

recerca destinada a 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 de sociolingüístic i 

fonètica /fonologia de l'espanyol 

(demostrable)

. Coneixements d'anglès

. 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): 1 punt

. Coneixements d'eines de la 

Web 2,0 (wikis, blogs, xarxes 

socials…): 1 punt

. Experiència en les tasques a 

desenvoluopar: treball 

interdisciplinari, aplicació TIC en 

docència: 2 punts

. Col·laboració, assitència en la docència (pràtica) 

de les assignatures de Fonètica i Sociolingüística de 

l'espanyol

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

docència de les assignatures de Fonètica i 

Sociolingüística de l'espanyol

. Assistència amb temes relacionats amb la 

coordinació de treballs pràctics interdisciplinaris amb 

els alumnes de Fonètica i Sociolingüística de 

l'espanyol

. Col·laboració projectes de recerca i docència 

internacional

. Altres relacionats amb la finalitat de la beca

1314AP1QDFR2
Filologies 

Romàniqes

Esther Forgas 

Berdet

Dpt. De Filologies 

Romàniques, Facultat 

de Lletres, Campus 

Catalunya. Tarragona

Llengua espanyola 1

20 hores

1/09/13 al 

31/01/14

Matí de 10 a 14 h

495,90

. Aprenentatge  de la docència de màster 

destinada a 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

. Metodologia de l'ensenyament 

d'espanyol a estrangers, documentada 

mitjançant els estudis previs

. Experiència mínima docent amb 

alumnat estranger, molt especialment 

amb alumnat xinès o de països orientals, 

degut a l'especial sistema educatiu 

d'aquests països

. Formació del professorat en 

llengua espanyola, però 

especificant que es tracta 

d'ensenyament a estrangers, per 

la qual cosa és necessaria una 

formació i/o experiència prèvia 

del solicitant

. Experiència anterior en la 

docència d'espanyola estrangers: 

2 punts

. Formació en l'ensenyament de 

llengües estrangeres, 

especialment de l'espanyol com 

a llengua estrangera: 2 punts

. Col·laborar en la docència de les assignatures de 

grau on hi ha un nombre important d'estudiants 

estrangers i en les del Programa Formatiu de la 

URV pels estudiants xinesos, en les assignatures 

compartides amb el Ggrau de Llengua i Literatures 

Hispàniques

1314AP1QDGE1 Gestió d'Empreses
Amado Alarcón 

Alarcón

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Sociologia 1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en qualsevol dels ensenyaments de la 

Fac. d'Economia i Empresa

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Habilitats bàsiques de recerca i 

amb noves tecnologies de la 

infromació i la comunicació

. Coneixements informàtics: 1 

punt

. Coneixements d'anglès: 1 punt

. Coneixements estadístics: 2 

punts

. Col·laborar en el projecte de recerca del Ministeri 

d'Economia i Competitivitat FFI2012-33316
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1314AP1QDGE2 Gestió d'Empreses
Fernando Campa 

Planas

Aula de becaris DGE. 

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Finances 1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

matins a concretar

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en qualsevol dels ensenyaments de la 

Fac. d'Economia i Empresa

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Office + Internet
. Organització material docent i 

preparació de casos pràctics

. Experiència laboral: 3 punts

. Coneixements d'idiomes: 1 punt

. Anàlisi i base de dades.

. Organització de la informació

. Elaboració apunts

. Elaboració casos pràctics

. Recerca bibliogràfica i documental

1314AP1QDGE3 Gestió d'Empreses
Maria Ercilia García 

Álvarez

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Organització 

d'empreses
1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en els ensenyaments d'Adminsitració i 

Direcció Empreses, Turisme, Direcció 

Empreses, Tècniques d'Anàlisi i Innovació 

Turística

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Anglès intermig-alt

. Cerques bibliogràfiques

. Maneig de bases de dades 

d'informació empresarial

. Maneig de software divers

. Maneig de gestors bibliogràfics

. Redacció i edició de documents

. Elaboració de notes técniques

. Gestió de continguts en pàgines 

web

. Coneixements  d'anglès: 2 

punts

. Coneixements de programes 

d'edició, manteniment web. 1 

punt

. Experiència prèvia: 1 punt

. Transcripció notes d'audio sobre el contingut i 

estructura del material

. Edició de las diferents correccions fins a la 

realització de documents finals

. Recopilació d'informació addicional guiada

. Gestió de bibliografia i dades

. Gestió continguts pàgina web

1314AP1QDGE4 Gestió d'Empreses
Antonio Rodríguez 

Ramos

Aula de becaris DGE. 

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Finances 1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en qualsevol dels ensenyaments de la 

Fac. d'Economia i Empresa

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Office + Internet
. Organització material docent i 

preparació de casos pràctics

. Experiència laboral: 3 punts

. Coneixements d'idiomes: 1 punt

. Anàlisi i base de dades.

. Organització de la informació

. Elaboració apunts

. Elaboració casos pràctics

. Recerca bibliogràfica i documental

1314AP1QDGE5 Gestió d'Empreses
Susana Sardà 

Garcia

Aula de becaris DGE. 

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Finances 1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

Horari matí

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en qualsevol dels ensenyaments de la 

Fac. d'Economia i Empresa

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Office + Internet
. Organització material docent i 

preparació de casos pràctics

. Experiència laboral: 3 punts

. Coneixements d'idiomes: 1 punt

. Anàlisi i base de dades.

. Organització de la informació

. Elaboració apunts

. Elaboració casos pràctics

. Recerca bibliogràfica i documental

1314AP1QDGE6 Gestió d'Empreses Dolors Setó Pamies

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Organització 

d'empreses
1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en qualsevol dels ensenyaments de la 

Fac. d'Economia i Empresa

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Coneixements mínims de llengua 

anglesa

. 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

. Conèixer les tasques de 

docència i recerca que fan els 

professors universitaris

. Coneixements avançats de 

llengua anglesa: 2 punts

. Experiència en tasques 

similars: 2 punts

. Cerca bibliogràfica en diferents fonts

. Classificació de la informació

. Preparació de material

1314AP1QDGE7 Gestió d'Empreses Antoni Vidal Suñé

Dpt Gestió Empreses. 

Fac Economia i 

Empresa. Campus 

Bellissens. Reus

Organització 

d'empreses / 

Direcció 

estratègica

1

15 hores

1/09/13 al 

31/01/14

371,90

. Aprenentatge de la docència de grau i 

recerca destinada a estudiants matriculats 

en qualsevol dels ensenyaments de la 

Fac. d'Economia i Empresa

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Coneixements sobre recerca 

bibliogràfica

. 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 capacitat de cerca i 

anàlisi d'informació

. Millorar la capacitat de treball 

en equip

. Coneixements d'anglès: 2 punts

. Experiència laboral: 2 punts

. Col·laboració en la prepació de materials (dossiers, 

casos, etc.)

. Cerca de mateial per l'assignatura: vídeos, notícies 

d'actualitat, articles…

. Aplicació a l'assignatura de les TIC

. Col·laboració, en funció de possibilitats

1314APADBB1
Bioquímica i 

Biotecnologia
Lluís Arola i Ferrer

Dpt de Bioquímica i 

Biotecnologia. Fac. 

Enologia. Campus 

Sescelades. Tarragona

Bioquímica i 

Biologia Molecular
2

15 hores

1/09/13 al 

31/07/14

371,90

. Aprenentatge de la docència del màster 

destinada a estudiants matriculats en el 

Màster de Nutrició i Metabolisme. 

Intensificació en recerca.

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Haver cursat una assignatura de 

regulació del metabolisme

. Treball individual

. Treball en un equip de recerca

. Metodologies de bioquímica i 

biologia molecular 

. Anàlisi crític de resultats 

experimentals

. Experiènica en les tasques a 

desenvolupar: 2 punts

. Coneixemenets d'anglès: 2 

punts

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

la nutrigenòmica
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 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 2013-14. 1r 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

1314APADEAA1
Estudis Anglesos i 

Alemanys

Mar Gutiérrez-Colon 

Plana

Dpt. Estudis Anglesos i 

Alemanys. Facultat 

Lletres. Campus 

Catalunya. Tarragona

Lingüística 

Aplicada
1

15 hores

1/09/13 al 

31/07/14

Horari matí. 

Excepte tardes 

per impartir 

docència

371,90

. Aprenentatge de la docència de màster 

destinada a estudiants matriculats en el  

Màster en Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (especialitat d'anglès)

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Nivell C1 d'anglès, o equivalent

. Haver cursat alguna assignatura 

relacionada amb la recerca

. L'estudiant farà tasques de 

recerca bàsica, participant en 

projectes de lingüística aplicada. 

. Aprendre a gestionar i analitzar 

bases de dades, desenvolupar 

projectes, dissenyar la 

metodologia de treball, etc.

. Aprendre a impartir matèries 

bàsiques com les teories 

d'aprenentatge de segones 

llengües també a realitzar 

tasuqes de gestió al Màster 

d'ensenyaments de llengües 

Estrangeres (especialitat anglès)

. Estar matriculat al MELLE 

(itinerari de recerca) o programa 

de Doctorat: 2 punts

. Haver dut a terme tasques de 

recerca: 1 punt

. Coneixements d'anglès: 1 punt

. Tasques de suport al Màster d'Ensenyament de 

Llengües estrangeres (Anglès): tasques de docència 

i de gestió

. Tasques de suport a la recerca portades a terme 

per la tutora de l'estudiant

1314APADEC1
Estudis de 

comunicació

Iolanda Tortajada 

Giménez,

Arantxa Capdevila 

Gómez,

Paul Capriotti Peri

Dpt. Estudis de 

Comunicació. Fac. 

Lletres. Campus 

Catalunya. Tarragona

Publicitat i RP, 

Periodisme, 

Comunicació 

audiovisual

3

15 hores

1/09/13 al 

31/07/14

Matí d'11 a 14 h

371,90

. Aprenentatge de la docència de màster 

destinada a estudiants de Màster 

universitari en comunicació estratègica en 

la societat del risc

. La beca també s'adreça a alumnes de 

nou accés provinent d'altres universitats

. Estudis de llicenciatura o grau en 

l'ambit de la comunicació (publicitat i RP, 

periodisme, comunicació audiovisual, 

comunicació social, etc.)

. Donar suport i implicar-se en 

activitats de docència i recerca 

prioritzats i tutelats per la 

direcció del departament, del 

master i del grup de recerca

. Coneixements d'anglès: 1 punt

. Experiència professional/laboral 

en l'àmbit de la comunicació: 1,5 

punts

. Tenir el grau de publicitat i RP, 

periodisme o comunicació 

audiovisual a la urv: 1,5 punts

. Preparació de materials docents

. Participació en projectes de recerca

. Suport en la redacció d'informes

. Interlocució amb els estudiants de grau en 

l'organització d'activitats

. Suport als estudiants de grau en la realització de 

les pràctiques docents

. Suport a la coordinació del màster en tasques de 

coordinació i difusió

1314APADP1 Dret Públic
Josep Ramon 

Fuentes i Gasó

Dpt de Dret Públic. 

Àrea de Dret 

Administratiu. Fac. 

Ciències Jurídiques. 

Campus Catalunya. 

Tarragona

Dret Administatriu 1

20 hores

1/09/13 al 

31/07/14

495,90

. Aprenentatge de la docència de màster 

destinada a estudiants matriculat en el 

Màster en estudis avançats en 

administració i dret públic

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Títol justificatiu del nivell B2 d'anglès

. Títol justificatiu del nivell B1 de francès 

o equivalent

. Millora de la capacitat de 

relació, la responsabilitat i la 

capacitat d'autoaprenentatge

. Millora en la gestió de la 

informació científica

. Coneixement d'idiomes: 2 punts

. Experiència en les tasques a 

desenvolupar: 2 punts

. Suport als projectes de recerca de recerca del 

Departament de Dret Administratiu

. Suport a la docència en l'àrea de Dret 

Administatriu

. Suport a les activitats de la Càtedra Antoni Pedrol i 

Rius d'estudis jurídics locals

1314APADP2 Dret Públic Antoni Pigrau Solé

CEDAT. Fac. Ciències 

Jurídiques

Campus Catalunya. 

Tarragona

Dret Ambiental 1

20 hores

1/09/13 al 

31/07/14

495,90

. Aprenentatge de la docència de màster  

destinada a estudiants matriculat en el 

Màster universitari en dret ambiental / 

Doctorat en dret ambiental

. La beca no s'adreça a alumnes de nou 

accés provinent d'altres universitats

. Millora de la capacitat de 

relació, la responsabilitat i la 

capacitat d'autoorganitzar la 

pròpia feina

. Millora en la gestió de la 

informació científica

. Coneixement de les eines de 

gestió de OAJ

. Coneixement de programari 

d'edició i manteniment de webs: 

2 punts

. Coneixements d'idiomes: 2 

punts

. Suport general als projectes desenvolupats pel 

CEDAT

. Suport en la virtualització de Màster Universitari en 

Dret ambiental
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