
Centre d'Atenció als Estudiants 
FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA AMB LA URV 

Denominació: Beca de col·laboració específica per donar suport al gabinet de comunicació de la 
URV en l’edició d’imatges i dissenys gràfics. 

Codi: GAB_COM_EDI 

Número de beques: 1 

Ubicació: Gabinet de Comunicació i Relacions Externes, edifici Rectorat, c/escorxador s/n 
Tarragona 

Dedicació: 20 hores setmanals, 4 hores diàries de dilluns a divendres 

Durada: 9 mesos del 1 d’octubre de 2013 al 30 de juny de 2014 

Retribucions: 495,90 euros mensuals bruts per al 2013. D'acord amb la normativa fiscal, la 
retenció en concepte d'IRPF és 2% i 6,09 € en concepte de Seguretat Social.  

Distribució de la 
dedicació: 

L’horari concret serà fixat pel responsable del/de la becari/ària. Aquest horari, que 
intentarà facilitar l’estudi del/de la becari/ària, haurà de permetre el correcte 
desenvolupament de les tasques asignades, i podran establir-se franges horàries en 
què desenvolupar la prestació. Així mateix, serà possible, previ acord entre les 
parts de la distribució irregular de la dedicació per tal d’atendre millor les 
necessitats del servei. 
Dependrà de l’horari d’estudis del becari i ide la disponibilitat del Gabinet de 
Comunicació 

Dependència / 
Tutorització: Ignasi Soler Seràs  

Dependència 
funcional: 

Gabinet de Comunicació i Relacions Externes i tots aquells òrgans o unitats amb 
competències vinculades a les funcions del becari/ària. 

Destinataris: 

Estudiants matriculats a: 
• Grau de comunicació Audiovisual  
• Grau de periodisme  
• Grau de Publicitat i Relacions Públiques 

Ensenyaments oficials de la URV d’acord amb la normativa acadèmica i de 
matrícula de la Universitat i que en el curs vigent no es matriculin per primer cop a 
la URV. 

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: 
• Capacitació per formar part de l’equip d’un gabinet de comunicació, realitzant 

totes les tasques que se’n deriven, redacció de notícies, campanyes 
publicitàries, imatges promocionals, manteniments de webs. 

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 una 
entrevista. 

• Coneixements d’informàtica a nivell avançat de (Microsoft Office, correu 
electrònic, navegadors web i eines Web 2.0). 

• Ampli coneixement de programes d’edició i disseny d’imatges i webs 
(Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver), editors de vídeos (Adobe 
Premiere, FinalCut), modelatge en 3D (Blender, Cinema4D) 

• Anglès parlat i escrit a nivell avançat.  
• Experiència en redacció en mitjans de comunicació de premsa escrita i on-line, 

(català, castellà i anglès). 

Capacitats/Habilitats 

• Comunicació oral i escrita 
• Creativitat  
• Empatia 
• Facilitat relació amb els altres  
• Facilitat relació amb l’usuari 
• Iniciativa  
• Organització 
• Responsabilitat  
• Rigor 

Mèrits: 

Màxima puntuació per mèrits: 10 punts. Amb la distribució següent:  
• Expedient acadèmic: 4 punts  
• Situació econòmica: 4 punts  

• 4 punts (estudiants amb BECA MECD en el curs anterior a la sol·licitud) 
• 2 punts (estar en el llindar 1 de la beca d’equitat de l’AGAUR el curs anterior a la sol·licitud) 

• Edició d’imatges i dissenys gràfic, webs: 1 punt 
• Edició de vídeo: 0,5 punts 
• Anglès: 0,5 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: 

• Edició de material publicitari, cartells, triptics, banners i d’altre material 
publicitari de la universitat sota la supervisió dels seus superiors.  

• Manteniment de la web (agenda i diari digital) de la institució. 
• Traduccións de textos al castellà i/o anglès. 

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�
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