
 2ona convocatòria de 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

CAE - Centre d'Atenció als Estudiants 1 Beques de col·laboració per a l'aprenentatge  de la docència i la recerca

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

1213AP1QDGE2 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

1314AP1QDBB1 Bioquímica i 
Biotecnologia Albert Mas

Laboratoris 119, 120, 
122. Dpt de Bioquímica 

i Biotecnologia. Fac. 
Enologia. Campus 

Sescelades. Tarragona

Nutrició i 
Bromatologia 1

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

1314AP1QDEIM1
Enginyeria 

Informàtica i 
Matemàtiques

Antonio Moreno

Dpt Enginyeria Inform. 
I Matemàtiques - 
ETSE. Campus 

Sescelades. Tarragona

9

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

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

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
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