
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: Beca de col·laboració específica per donar suport a l’estudi sobre els grups 
d’innovació docent amb el SRE-ICE de la URV.  

Codi: INN_DOCENT 

Número de beques: 1 

Ubicació: ICE – Institut de Ciències de l’Educació, Ctra. De Valls s/n, Campus Sescelades 
43007 - Tarragona 

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

Durada: 5 mesos, del 1 de setembre de 2012 al 31 de gener de 2013.  

Retribucions: 
495,90 euros mensuals bruts per al 2012, mes l’increment que correspongui per el 
2013. D'acord amb la normativa fiscal, la retenció en concepte d'IRPF és 2% i 
6,05€ en concepte de Seguretat Social.  

Distribució de la 
dedicació: 

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores  

Dependència / 
Tutorització: 

Director de l’ICE  

Dependència 
funcional: 

Unitat d’ubicació de la beca, ICE, unitat on està vinculada la beca i tots aquells 
òrgans o unitats amb competències vinculades a les funcions del becari/ària. 

Destinataris: Estudiants de qualsevol dels màsters de la URV matriculats al curs 2011-12  i que 
hagin de continuar essent alumnes en el curs 2012-13. 

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: 

 Afavorir l’adquisició de coneixements en aspectes relacionats amb el 
procés de millora i innovació de la docència universitària. 

 Interactuar amb grups de professors que promouen accions de millora de 
l’aprenentatge.  

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 d’informàtica a nivell d’usuari (Microsoft Office, correu 
electrònic i navegadors web). 

 Coneixements sobre disseny i desenvolupament de projectes d’innovació 
docent. 

 Coneixements d’eines per a l’anàlisis documental i elaboració d’informes.  

Capacitats/Habilitats 

 Comunicació oral i escrita 

 Empatia  

 Facilitat de relació amb els altres 

 Iniciativa  

 Organització 

 Responsabilitat  

Mèrits:  Màxima puntuació per mèrits: 8 punts. Amb la distribució següent:  



 Expedient acadèmic: 4 punts  

 Experiència en projectes d’innovació i/o recerca: 2 punts 

 Coneixement d’idiomes: 1 punt 

 Grau d’adequació al perfil requerit: 1 punt 

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: 
 Donar suport a la innovació docent, especialment en el seguiment dels 

grups d’innovació, elaborant informes i desenvolupant l’anàlisi documental 
de les memòries finals.  

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

