
RELACIÓ DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER DONAR SUPORT A PROJECTES DOCENTS AMB L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ PER AL 2012-13          

Codi Centre/Departament Responsable
Dedicació

h/setmanal

Retribució

mensual 

2012

Destinataris
Durada de 

la beca

Coneixements 

mínims necessaris
Objectius formatius Mèrits/coneixements específics per a la selecció (màxim 4 punts) Tasques/funcions a desenvolupar en la beca

ICE_ETSEQ_

DEM_1

Departament d'Enginyeria 

Mecànica / ETSEQ

Cristina Urbina 

Pons

20 hores

de l'1 de novembre 

de 2012 al 15 de 

juny de 2013

495,90 € Estudiants d'ETIM (pla antic) 7 mesos 

· Bases de dades

· Us del Winmecc 4.6 

· Us del Mecmovie

· Us del Moodle

· Us de programes de simulació en l'àmbit de la 

mecànica

· Com organitzar activitats a traves de la xarxa 

Moodle

· Com organitzar el temps de treball personal de 

forma òptima

·Matriculat al projecte final de carrera i cap assignatura pendent, incloent 

lliure elecció i optatives: 2 punts

·Us demostrat del Winmecc 4.6: 1 punt 

·Capacitat d'expressió oral i escrita: 1 punt 

Donar suport als professor de les assignatures implicades en:

  · L'edició de les activitats de la xarxa d'aprenentatge

  · La millora dels processos de comunicació mitjançant el Moodle entre els 

alumnes i els professors de les assignatures participants per tal que els 

temps de resposta en la revisió - correcció dels resultats siguin el més curts 

possible: 

      * La revisió dels lliuraments 

      * El control de la participació i resultats dels estudiants en cada una de 

les activitats.

  · Realitzar a final de quadrimestre estudis sobre la participació i resultats 

de les activitats per tal d'avaluar l'èxit de la xarxa. 

ICE_FEE
Facultat d'Economia i 

Empresa 

Maria del Mar 

Pàmies Pallisé

15 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 31 de 

juliol de 2013

371,9

horari de   9 

a 13h

Estudiants de Màster o de 

doctorat de l'àmbit de les 

ciències socials. 

9 mesos

· Coneixements d'anglès 

· Habilitats de gestió de la 

informació 

· Cerca bibliogràfica i d'informació 

· Participació en una investigació qualitativa

· Utilització de la Web 2.0 en la docència 

universitària

· Coneixements d'anglès: 1 punt

· Coneixements de la Web 2.0: 1 punt

· Habilitats interpersonals:  1 punt 

· Habilitats de gestió de la informació: 1 punt 

· Suport en tasques de manteniment de les diferents xarxes socials així 

com preparació de materials, cerca d'exemples, etc. Relacionats amb els 

continguts de les assignatures. 

· Cerca d'informació pel que fa a l'ús de la Web 2.0 en la docència 

universitària. 

· Cerca d'informació referent a conferències nacionals i internacionals, 

noves fonts de finançaments, etc. 

· Participació en treball de camp. 

· Transcripció de les dades qualitatives recollides.  

ICE_FCEP_1 
Facultat de Ciència de 

l'Educació i Psicologia 

Maite Novo 

Molinero 

20 hores

de l'1 de gener de 

2013 al 15 de juliol 

de 2013

495,9

horari de   9 

a 13h

· Estudiants de Màster de 

Formació del Professorat 

d'ESO, BATX, FP i 

ensenyaments d'idiomes.

· Programa de doctorat en 

Tecnologia educativa 

6,5 mesos

· Coneixement en biotecnologia, 

biologia molecular i microbiologia 

· Coneixement de tècniques 

d'ensenyament-aprenentatge en 

ciències experimentals

· Domini nivell alt d'anglès, 

s'acreditarà a l'entrevista (serà en 

anglès)

· Aconseguir autonomia en el desenvolupament d'un 

projecte científic.

· Aprendre a coordinar el treball dins d'un grup 

multidisciplinar.

· Conèixer la realitat de l'ensenyament de la 

biotecnologia al nostre país.

· Desenvolupar material educatiu innovador en 

l'àmbit de la biotecnologia.

· Experiència en la recerca de bibliografia científica: 2 punts 

· Domini de les Tecnologies de la Informació: 1 punt 

· Domini de la llengua anglesa: 1 punt 

· Anàlisi de la metodologia curricular d'ensenyament de la biotecnologia.

· Disseny de nou material educatiu per l'ensenyament de la biotecnologia. 

· Realització de proves reals a escoles per la validació de la nova 

metodologia dissenyada.

· Coordinació del treball i assitència a reunions. 

ICE_ETSEQ_

DEM_2

Departament d'Enginyeria 

Mecànica / ETSEQ

Alberto Coronas 

Salcedo

20 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 15 de 

maig de 2013

495,90 €

· Estudiants Màster Universitari 

en Investigació en Enginyeria 

Termodinàmica de Fluids. 

6,5 mesos · Nivell intermig d'anglès 

· Adquisició de competencies relacionades amb 

l'incorporació de les TIC en l'impartació d'un màster 

interuniversitari.

· Coneixements de l'estructura del màster i la seva dinàmica d'impartició: 2 

punts 

· Mobilitat internacional, estades en altres centre universitaris o de recerca 

internacional: 1 punt 

· Coneixements d'idiomes: 1 punt 

· Realitzarà tasques de suport a l'elaboració de material didàctic i l'anàlisi 

de dades. 

ICE_INF_CTE
Infermeria Campus Terres 

de l'Ebre 

Maria Encarnació 

Bonfill Accensi 

15 hores 

del 16 d'abril de 

2013 al 31 de maig 

de 2013

371,90 €

· Ensenyament d'infermeria 

alumnes de 3r curs Campus 

Terres Ebre 

1,5 mesos

· Coneixements bàsics anglès per 

bibliografia 

· Coneixements d'informàtica a 

nivell d'usuari 

· Revisar bibliografia 

· Conèixer, administrar i analitzar qüestionaris

· Coneixements anàlisi de tractament de daes estadístiques: 2 punts

· Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari: 2 punts 

· Donar suport en la introducció de resultats en base de dades, 

administració de qüestionaris, revisió bibliogràfica. 

ICE_FCEP_2
Facultat de Ciència de 

l'Educació i Psicologia 

Josep Maria 

Cornadó Rebate

20 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 15 de 

març de 2013

495,90 €

·Grau d'educació Infantil, grau 

de pedagogia i/o psicologia 

(cursos superiors) Estudiant de 

psicopedagoria

4,5 mesos 
· Bon coneixement de català oral i 

escrit. 

· Col·laborar amb l'equip de treball en la 

investigació.

· Participar en el procés d'investigació educativa.

· Conèixer el funcionament d'una escola infantil.

· Aprofundir en el procés d'elaboració d'unitats 

didàctiques a educació infantil. 

· Experiència en tasques a desenvolupar: 1 punt

· Experiència laboral en una llar d'infants. 1 punt

· Coneixements d'edició de webs. 2 punts 

· La funció més important del becari/ària es col·laborar en la investigació: 

  · Acompanyament a entrevistes.

  · Buidat d'entrevistes.

  · Anàlisi de documentació.

  · Assistència a alguna sessió formativa a llars d'infants per part del tutor. 

ICE_FCEP_3

(Unitat 

convocant ha 

sol·licitat 

l'amortització 

de la beca)

Facultat de Ciència de 

l'Educació i Psicologia 

Aitor Gómez 

González 

20 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 15 d'abril 

de 2013

495,9

horari de 

9:30 a 

13:30

· Grau en Educació Social 

· Grau en Pedagogia 

· Grau en Educació Primària 

· Grau en Educació Infantil 

5,5 mesos 
· Coneixement del projecte 

Comunitats d'Aprenentatge

· Aprofundir en el coneixement del projecte 

Comunitats d'Aprenentatge. 

· Entrar en contacte amb centres educatius de la 

zona. 

· Conèixer actuacions educatives preventives 

basades en evidències científiques per a la 

intervenció Internacional.

· Formar-se en accions preventives de violència de 

gènere avalades per la Comunitat Científica 

Internacional.  

· Coneixement de la llengua anglesa. 2 punts 

· Experiència en gestió de projectes educatius. 2 punts

· Realitzar el seguiment de les persones participants en el projecte. 

· Mantenir contacte amb els centres educatius participants. 

· Realitzar el seguiment de les diverses accions. 

· Gestionar les incidències que puguin emergir en el desenvolupament del 

projecte. 

· Altres tasques derivades del projecte. 

ICE_ETSE_1 Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria 

Maria Teresa 

Torres Coronas 

15 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 30 d'abril 

de 2013

371,90 € Estudiants de la URV 6 mesos 

· Coneixement d'estadística i 

anàlisi de dades. 

· Coneixements bàsics de TIC 

aplicades al treball col·laboratiu en 

línia 

· Desenvolupament de competències digitals per al 

treball col·laboratiu en línia.

· Desenvolupament de competències per analitzar i 

sintetizar informació. 

· Desenvolupament de competències associades a 

l'activitat de recerca. 

· Coneixements estadística aplicada. 1 punt.

· Experiència com a becari/ària de col·laboració. 1 punt.

· Coneixement d'anglès. 2 punts.

· Suport en la realització del treball de camp de la recerca. 

· Anàlisi descriptiu i estadístic de dades.

· Recerca, catalogació i anàlisi de material bibliogràfic.

· Suport en la gestió del projecte.

ICE_ETSE_2
Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria 

Maria Ferré 

Bergadà 

15 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 31 de 

maig de 2013

371,90 €

Estudiants de l'ETSE que hagin 

superat un 25 % dels crèdits de 

la seva titulació.

7 mesos 
· Coneixement en aplicacions web i 

en informàtica de gestió. 

· Gestionar informació. 

· Saber transmetre coneixements. 

· Conèixer el projecte educatiu de l'ETSE.

· Conèixer i transmetre els valors i l'ètica 

professional de l'Enginyeria  

· Nivell del candidat dins la titulació de l'ETSE que estigui cursant. 1 punt.

· Conèixement del projecte educatiu de l'ETSE. 1 punt.Es farà una entrevista 

per a valorar aquest i altres punts.

· Manteniment i disseny web. 1 punt.

· Experiència prèvia en tasques similars. 1 punt. 

· Donar suport a les relacions amb centres de secundària per l'organització 

de la First Lego League (FLL).

· Manteniment de la pàgina web de la FLL. 

· Suport administratiu a l'organització de la FLL. 

ICE_DG

Departament de 

Geografia Campus 

Catalunya 

Maria Yolanda 

Pérez Albert 

15 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 31 de 

juliol de 2013

371,9

horari 

preferible al 

matí 

Estudiants de Llicenciatura en 

Geografia, Grau en Geografia o 

Màster en Planificació 

Territorial: Informació, eines i 

mètodes.

9 mesos

· Coneixement i ús de bases de 

dades geogràfiques. 

· Coneixement i ús de software 

específic de cartografia (MiraMon i 

altres)

· Gestió del temps i treball autònom.

· Treball sistemàtic.

· Localització i gestió d'informació. 

· Generació de bases de dades. 

· Ús d'eines i mètodes propis de la geografia: GPS, 

Sistemes d'Informació Geogràfica. 

· Adeqüació del perfil. 2 punts 

· Altres mèrits (coneixement d'idiomes i programari específic geogràfic, 

experiència prèvia): 2 punts. 

· Cerca bibliogràfica. 

· Cerca de fonts estadístiques i cartogràfiques. 

· Cerca de documents metodològics.

· Disseny de la fitxa-guia de treballs de recerca de batxillerat.

· Elaboració d'esborranys de guies de Treballs de Recerca amb la 

supervisió del tutor. 
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ICE_FTG
Facultat de Turisme i 

Geografia 

David Serrano 

Giné 

15 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 28 de 

febrer de 2013

371,90 € Estudiants de grau en Geografia 4 mesos 

· Cal haver cursat l'assignatura 

Tècniques d'Informació geogràfica i 

turística i disposar de 

coneixements bàsics sobre 

Geografia de la Percepció. 

· Adquirirà habilitats en el tractament de dades 

estadísques.

· Habilitats per treballar amb tècniques d'anàlisi 

quantitatives i qualitatives.

· Habilitats de caire informàtic, tot desenvolupant un 

bloc. 

· Familiarització amb l'ús i edició de blocs. 2 punts.

· Familiarització amb programari per a la representació de gràfics i 

cartografia temàtica. 2 punts.

· Tractament de les dades obtingudes durant les sessions de Big Draw 

2012.

· Publicació d'un bloc a Internet. 

ICE_CTE Campus Terres de l'Ebre 
Juan González 

Martínez

15 hores 

del 15 de gener de 

2013 al 31 de maig 

de 2013

371,90 €
Estudiants de Grau d'Educació 

Infantil o Primària.
4,5 mesos 

· Coneixements de teoria educativa 

i sistema educatiu. 

· Innovar els processo educatius amb l'ús de les TIC.

· Desplegar rúbriques com a instruments d'avaluació 

de les competències.

· Iniciar-se a la investigació en educació.

· Reflexionar sobre les competències en general i, 

sobretot, sobre la digital. 

· Acompanyar un grup d'investigació en educació.

· Treballar en xarxa.

· Treballar autònomament. 

· Coneixement de l'anglès. 1 punt.

· Coneixement d'editors de textos. 1 punt. 

· Formació específica de documentació. 2 punts. 

· Buidatge i tabulació de dades. 

· Redacció d'informes. 

· Cerques bibliogràfiques. 

· Processament d'informació. 

· Treball de camp. 

· Dinamitzar la relació entre els membres de la xarxa. 

ICE_LAB_FC

EP

Laboratori de grups de la 

Facultat de ciències de 

l'educació i Psicologia

Jordi Tous 

Pallarès 

15 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 31 de 

juliol de 2013

371,9

horari de  

10 a 13h

· Estudiants de darrer curs de 

llicenciatura o grau. 

· Estudiants de màster o 

doctorat.

9 mesos
· Anàlisi de dades amb SPSS.

· Elaboració d'informes científics.

· Conèixer les habilitats del treball en equip. 

· Saber programar activitats de millora de l'efectivitat 

de l'equip.

· Dissenyar estrategies de registre grupal. 

· Experiència en tasques similars. 3 punts.

· Coneixement d'idiomes. 1 punt.

· Aplicació d'enquestes. 

· Anàlisi de dades. 

· Elaboració d'informes escrits. 

· Participació en programes d'intervenció. 

ICE_ICE_1 
Institut de Ciències de 

l'Educació (ICE) 

Ángel-Pío 

González Soto 

20 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 31 de 

juliol de 2013

495,9 

horari de   9 

a 13h

. Estudiants de la URV 9 mesos

· Domini MSQL, Linux, Windows i 

altres. 

· Edició Planes Web, PHP i altres

· Millora de les habilitats i tècniques comunicatives, 

la capacitat de relació, la responsabilitat i la 

capacitat d'autoorganitzar la pròpia feina. 

· Experiència prèvia en tasques similars. 2 punts.

· Coneixements d'anglès. 2 punts. 

· Gestió de Bases de Dades. 

· Administració de Servidors. 

ICE_ICE_2
Institut de Ciències de 

l'Educació (ICE) 

Manuel Fandos 

Garrido

20 hores 

de l'1 de novembre 

de 2012 al 31 de 

juliol de 2013

495,90 €

· Estudiants de Pedagogia.

· Màster de formació de 

professionals

· Doctorat en Tecnologia 

Educativa: e-learning i gestió del 

coneixement 

9 mesos

· Disseny i desenvolupament 

d'investigacions educatives. 

· Gestió de plans de formació del 

professorat universitari. 

· Formació de formadors

· Entorns personals de formació i 

TIC

· Coneixement d'anglès a nivell alt

·Millora de les habilitats i tècniques comunicatives, 

la capacitat de relació, la responsabilitat i la 

capacitat d'autoorganitzar la pròpia feina. 

· Millora i aprofondiment de coneixements dels plans 

de formació per a docents universitaris. 

· Coneixements d'anglès. 2 punts.

· Coneixements sobre gestió de plans de formació. 2 punts. 

· Donar suport a la gestió del PROFID

· Elaboració d'informes 

· Elaboració de material de suport al personal de formació

CAE - Centre d'Atenció als Estudiants 2 de 2 Beques de col·laboració de projectes docents de l'ICE


