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FOU 59 / Comissions delegades

ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES
(Informats en el Consell de Govern de data 26 de febrer de 2009)
Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària
SESSIÓ DE 23 DE FEBRER DE 2009
1. S’aproven les propostes de cursos de la Universitat d’Estiu, edició 2009. 27 cursos presencials i
2 virtuals.
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Biodansa: camins d'expressi_

Desenvolupament de compet_ncies professionals per l'era digital: l'_s de
programari social i eines web 2.0
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El paisatge de la pedra seca. Significaci_ i inventari

El turisme davant els reptes del canvi global

Energia solar t_rmica per a la producci_ d'aigua calenta sanit_ria

Espais educatius i multiculturalitat

Gesti_ ambiental. Empreses, societat i administraci_

Ginecologia de l'adolesc_ncia

La gesti_ dels recursos humans a les empreses en temps d'incertesa

20
20

Taller audiovisual: documental interactiu

Una nova experi_ncia en el sector del transport: mou-te per terra,
mar i aire
25

15

Situaci_ actual a l'Orient Mitj_: L_ban i Palestina

Viol_ncia de g_nere: aspectes psicosocials i jur_dics de v_ctimes i agressors

15

30

Risoter_pia: desencadenant de salut i benestar

Repressi_ i extermini al voltant dels drets humans

15

Jordi Tous

M_nica Martin, Dolors Pellic_ i Cristina Casamitjana

Pedro Nogales

Enric Oliv_ Serret

M. Dolors Burjal_s i M. Ant_nia Martorell

Jos_ Carlos Su_rez Fern_ndez

Enric Castell_

Llu_s F. Marsal

20

Nou periodisme: or_gens, evoluci_ i actualitat del reporterisme creatiu

Licia Butt_ i Marta Serrano

25

M. Dolores Gimeno Puyol

Nanofot_nica: una eina de futur

20

Les arts esc_niques II: espais de la representaci_

Montserrat Giralt i Rosa Queralt

Santiago J. Castell_ Surribas

Josep Oliveras i Samitier

Joaquim Icart Garcia

Joan Boada

Ramon M. Miralles i Miriam de la Flor

Antoni Cabello Rimbau

Montserrat Soronellas i Yolanda Bodoqu_

Jes_s Brezmes Llecha

_scar Saladi_ i Enric Aguilar

Jordi Blay Boqu_

Josep M. Oliv_ Plana

Mario Arias, Mar Souto i Teresa Torres

Esther Forgas Berdet i Coral Cuadrada

Anna L_pez

Teresa Torres Coronas i Mario Arias

M. Jes_s Aguar_n, Virtudes Rodero i Carme Vives

Manuel Sanrom_ Lucia

Julio Pedro Basulto Marset

COORDINADOR/A

Les cartes n_utiques i la navegaci_ al llarg de la hist_ria

20

15

15

L'educaci_ per a la salut i la formaci_ d'agents promotors de salut

La Uni_ Europea: present i futur

La sostenibilitat, una resposta a la crisi econ_mica

20

20

El cervell din_mic

La m_sica com a dinamitzadora de la tradici_ cultural

30

Negoci electr_nic: com es ven a trav_s d'Internet (virtual)

30

15

20

Dona i treball

20

Astronomia, arqueologia i cultura en el Mediterrani antic

HORES

Aspectes biol_gics, nutricionals i psicosocials de l'esport

Dones, cos i llenguatge. Els discursos de la feminitat
6 (Imatges del cos femen_)

5

4

3

2

1

CURS

CURSOS DE LA UNIVERSITAT D'ESTIU 2009

Departament de Psicologia

Facultat de Ci_ncies Econ_miques i Empresarials / CESDA

Departament d'Hist_ria i Hist_ria de l'Art

C_tedra Unesco

Departament d'Infermeria

Departament d'Hist_ria i Hist_ria de l'Art / Facultat de Lletres

Unitat Predepartamental de Comunicaci_ Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Departament d'Enginyeria Electr_nica, El_ctrica i Autom_tica

Departament d'Hist_ria i Hist_ria de l'Art / Facultat de Lletres

Departament de Filologies Rom_niques

Facultat de Medicina i Ci_ncies de la Salut

Vicerectorat de Relacions Externes

C_tedra de Desenvolupament Sostenible DOW-URV

Departament d'Hist_ria i Hist_ria de l'Art / Facultat de Ci_ncies de
l'Educaci_ i Psicologia

Departament de Psicologia

Tarragona

Reus

Reus

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Salou

Tarragona

Reus

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Departament de Medicina i Cirurgia

Cambrils

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Tarragona

Departament d'Enginyeria Electr_nica, El_ctrica i Autom_tica

Departament Enginyeria Qu_mica

Vila-seca
Tarragona/
Reus

Unitat Predepartamental de Geografia

La Fatarella

Tarragona

Virtual

Tarragona

Tarragona

Virtual

Tarragona

Tarragona

LLOC

Unitat Predepartamental de Geografia

Facultat de Medicina i Ci_ncies de la Salut

Facultat de Ci_ncies Econ_miques i Empresarials

Facultat de Lletres / Departament de Filologies Rom_niques

Departament de Psicologia

Departament de Gesti_ d'Empreses

Escola Universit_ria d'infermeria

Facultat de Medicina i Ci_ncies de la Salut

CENTRE / DEPARTAMENT

del 30 de juny al 2 de juliol

del 6 al 9 de juliol

del 6 al 10 de juliol

del 29 de juny al 3 de juliol

del 29 de juny al 3 de juliol / del 6 al 10 de
juliol

29 de juny al 3 de juliol

del 14 al 16 de juliol

del 29 de juny al l'1 de juliol

del 13 al 17 de juliol

del 6 al 10 de juliol

del 8 al 10 de juliol

del 6 al 10 de juliol

de l'1 al 3 de juliol

del 29 de juny al 17 de juliol

del 13 al 17 de juliol

1 i 2 de juliol

de l'1 al 3 de juliol

del 6 al 10 de juliol

del 30 de juny al 2 de juliol

DATES
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2. S’aproven les propostes de cursos de la Universitat d’Estiu del Campus de les Terres de l’Ebre,
edició 2009. 12 cursos presencials.

CODI

Flix

Gandesa

Del 6 al 10 de juliol

Del 6 al 10 de juliol

Del 6 al 10 de juliol

Del 6 al 10 de juliol

7 i 8 de juliol

8 i 9 de juliol

8 i 9 de juliol

Del 20 al 22 de juliol

Del 25 al 27 de setembre

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horta de Sant Joan

Jesús

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Sant Carles de la Ràpita

De l'1 al 3 de juliol

3

Amposta

Tortosa

POBLACIÓ

1 i 2 de juliol

Del 30 de juny al 2 de juliol

DATES

2

1

CURSOS
ÀREA

Picasso: amics i paisatges

Literatura ebrenca actual

La Terra Alta i els seus vins

15

C. socials

15

Estudis tècnics

Les tecnologies de la informació aplicades al món cultural

15

15

C. econòmiques

Humanitats

15

Educació

Bricosoftware. Eines per a la creació d'entorns
d'aprenentatge. Exe-learning i JCLIC

15

20

Imatge corporal i condicions patològiques: el mirall trencat C. de la salut

Enologia

20

C. de la salut

Sanar la vida. Curs taller de salut holística i actualització
de la consciència

L'emprenedor i el projecte de crear una nova empresa

20

Els maltractaments infantils des de l'àmbit de la prevenció Socials

15
15

Història / sociologia

15

HORES

El turisme a les Terres de l'Ebre: un ventall de possibilitats Medi ambient

Aspectes socioculturals de les festes tradicionals amb
bous. La particularitat de les Terres de l'Ebre

El canvi climàtic a la península Ibèrica. Conceptes, formes Medi ambient
i productes

TÍTOL CURS

CURSOS UNIVERSITAT D'ESTIU URV 2009 - CAMPUS TERRES DE L'EBRE

matí/tarde

matí

matí/tarde

matí/tarde

matí/tarda

matí

matí

matí

matí

matí

matí/tarde

tarda

Matí/tarda

Núria Gil, Eduard Vallès

Emigdi Subirats, Montse Corretger

Francesca Fort

Òscar Alavedra

Pere Segarra

Josep Holgado

Mar Lleixà, Núria Albacar

Tomás Álvaro

Ester Cabanes

Òscar Saladié

Jordi Vendrell

Enric Aguilar

COORDINADOR/A
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1

1

1

1

Departament
d’Enginyeria
Mecànica. Campus
Sescelades.
Tarragona

ICE. Campus
Sescelades.
Tarragona

ICE. Campus
Sescelades.
Tarragona

ICE_07

ICE_08

ICE_GEST

ICE_WEB

CENTRE UBICACIÓ
NÚM.
BECA
BEQUES

Departament
d’Enginyeria
Mecànica. Campus
Sescelades.
Tarragona

BECA

CODI

ANNEX:

370,80

370,80

370,80

370,80

RETRIB.
MENSUAL
PER AL
2009

15 hores
setmana

15 hores
setmana

15 hores
setmana

15 hores
setmana

DEDICAC.

5
mesos
(de l’1/04/09
al 30/09/09,
agost no
inclòs)

5
mesos
(de l’1/04/09
al 30/09/09,
agost no
inclòs)

2
mesos
(de l’1/04/09
al 31/05/09)

3
mesos
(de l’1/04/09
al 30/06/09)

DURADA

Coneixements
d’elaboració
de
material gràfic
Disseny de tallers
didàctics

x

Coneixements
avançats de MSQL,
Linux, Windows,...
Edició
de
pàgines
web, PHP i altres

x
x

x

Coneixements
d’anglès a nivell alt
Coneixements sobre
gestió de projectes

x

x

x

Coneixements sobre
cuines solars
Coneixements
muntatge
sistema
solar tèrmic per a
calentament d’aigua
sanitària i sistema
solar fotovoltàic amb
seguiment solar per a
l’acondicionament de
la
bomba
de
circulació

x

CONEIXEMENTS
ESPECÍFICS

x

x

x

x

x

Suport a la millora de la web
de l’ICE

Suport a les tasques de
gestió de la Secretaria de
l’ICE

Suport al desenvolupament
del projecte MERCATEC en el
Dpt d’Enginyeria Mecànica
Disseny de material gràfic

Suport al desenvolupament
del projecte MERCATEC en el
Dpt d’Enginyeria Mecànica

TASQUES

URV

URV

URV

Preferentment
alumnes
d’Enginyeria
Tècnica Industrial
especialitat
Mecànica

URV

OBERT A
ALUMNES

BEQUES DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIQUES PER DONAR SUPORT A PROJECTES DOCENTS I
DE GESTIÓ DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 2008-09

CENTRE D'ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS
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3. S’aprova la convocatòria de beques de col·laboració específiques.
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CENTRE D’ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS
FITXA DE BECA COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA
FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV
Denominació:

Becari/ària de col·laboració per donar suport a projectes docents i de gestió de l’ICE

Codi:

ICE, codi de la beca, segons annex de places

Número de beques:

4

Ubicació:

ICE i/o departament o centre vinculat al projecte d'acord amb l’annex

Dedicació:

3 Hores diàries o 15 hores setmanals, de dilluns a divendres

Durada:

La data d'inici prevista s’estableix en l’annex

Retribucions:

370,80 euros bruts mensuals per al 2009. D’acord amb la normativa fiscal, la retenció en concepte
d'IRPF és 2%

Distribució de la dedicació:

L’horari concret serà fixat pel responsable del becari. Aquest horari, que intentarà facilitar l’estudi del
becari, haurà d'adequar-se a les característiques del servei a prestar. Així mateix, serà possible,
previ acord entre les parts la distribució irregular de la dedicació per tal d’atendre millor les
necessitats del servei.

Dependència / Tutorització: El director de l'ICE
Dependència funcional:

L'ICE i tots aquells òrgans o unitats amb competències vinculades a les funcions del becari

•
Destinataris:

•

Sessions formatives a l'inici de la prestació i al llarg del període de la beca impartides pel tutor
responsable del becari/ària de la unitat on hagi estat assignat/da

Formació:

•
Objectius formatius:

•
•

Coneixements
necessaris:

mínims

Capacitats/Habilitats

Mèrits:

Estudiants de la URV matriculats en qualsevol ensenyament de primer i/o segon cicle,
doctorat o màster oficial, d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de la
universitat
L’annex pot establir destinataris específics. No s'exclouran alumnes d'altres ensenyaments
no especificats que reuneixin els coneixements mínims

Millora de les habilitats i tècniques comunicatives i del treball en grup, la capacitat de
relació, la responsabilitat i la capacitat d’autoorganitzar la pròpia feina
Adquisició i millora dels coneixements específics establerts en l’annex en funció de la beca

•

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 (Microsoft Office, correu electrònic i navegadors web) a nivell
d'usuari
S'estableixen en l’annex altres coneixements específics

•
•
•
•
•

Capacitat de comunicació oral i escrita
Facilitat de tracte personal
Capacitat de treball en equip
Organització
Responsabilitat

•
•
•
•

Màxima puntuació per mèrits: 8 punts. Amb la distribució següent:
Expedient acadèmic: 4 punts
Grau d'adequació al perfil requerit : 2 punts
Altres coneixements específics establerts en l’annex segons beca: 2 punts

•

Funcions / Tasques:

S'estableixen en l'annex en funció de la beca

Drets i deures:

Veure el Reglament i el Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració amb la
URV
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CENTRE D’ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS
FITXA DE BECA COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA
FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV
Denominació:

Becari/ària de col·laboració amb la Càtedra Repsol

Codi:

CAT_REPSOL

Nombre de
Beques:

1

Ubicació:

Unitat Predepartamental de Comunicació, Campus Catalunya, Tarragona

Dedicació:

20 hores setmanals, 4 hores diàries de dilluns a divendres

Durada:

5 mesos, de l’1 de abril al 31 de juliol i de l’1 de setembre al 30 de setembre de 2009

Retribucions:

494,40 euros bruts mensuals per al 2009. D'acord amb la normativa fiscal, la retenció en
concepte d'IRPF és 2%

Distribució de la
dedicació:

L'horari concret serà fixat pel responsable del becari. Aquest horari, que intentarà facilitar
l'estudi del becari, haurà d'adequar-se a les característiques del servei a prestar. Així mateix,
serà possible, previ acord entre les parts la distribució irregular de la dedicació per tal
d'atendre millor les necessitats del servei

Dependència /
Tutorització:

Paul Capriotti

Dependència
funcional:

Paul Capriotti

Destinataris:

Estudiants de la URV matriculats en el doctorat de Comunicació, d'acord amb la normativa
acadèmica i de matrícula de la universitat

Formació:

Sessions formatives relacionades amb la introducció al projecte a l'inici de la prestació i al llarg
del període de la beca impartides pel tutor responsable del becari/ària de la unitat on hagi
estat assignat/da

Objectius
formatius:

Coneixements
mínims
necessaris:

Capacitats /
Habilitats:

Mèrits:

Funcions /
Tasques:

Drets i deures:

•
•
•
•
•

Consolidació del domini de SPSS i Excel
Cerca i identificació d’articles en revistes científiques
Construcció de bases de dades en excel
Anàlisi de pàgines web
Gestió d’informació de marc teòric sobre comunicació i museus

•

•
•
•

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 (Microsoft Office, correu electrònic i navegadors web) a
nivell d’usuari
Coneixements d’anglès: excel·lent nivell de comprensió lectora
Coneixements del programa de SPSS i EXCEL
Haver cursat estudis de Publicitat i Relacions Públiques

•
•
•

Organització
Responsabilitat
Facilitat de tracte personal

•
•
•
•
•

Màxima puntuació per mèrits: 8 punts. Amb la distribució següent:
Expedient acadèmic: 4 punts
Formació en Comunicació: 2 punts
Coneixements del programa SPSS i EXCEL: 1 punt
Coneixements d’anglès: 1 punt

•
•
•
•

Cercar i identificar articles en revistes científiques
Anàlisi de pàgines web
Construcció de bases de dades en excel
Gestió d’informació de marc teòric sobre comunicació i museus

•

Veure el Reglament i el Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració
amb la URV
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CENTRE D’ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS
FITXA DE BECA COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA
FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV
Denominació:

Becari/ària de col·laboració amb la Unitat d’Internacionalització

Codi:

INTER

Nombre de
Beques:

2

Ubicació:

Gabinet Tècnic del Rectorat, Edif. Rectorat. Campus Part Alta. Tarragona c/ de l’Escorxador,
s/n, Tarragona

Dedicació:

20 hores setmanals, 4 hores diàries de dilluns a divendres

Durada:

4 mesos, de l’1 d’abril al 31 de juliol de 2009

Retribucions:

494,40 euros bruts mensuals per al 2009. D'acord amb la normativa fiscal, la retenció en
concepte d'IRPF és 2%

Distribució de la
dedicació:

L'horari concret serà fixat pel responsable del becari. Aquest horari, que intentarà facilitar
l'estudi del becari, haurà d'adequar-se a les característiques del servei a prestar. Així mateix,
serà possible, previ acord entre les parts la distribució irregular de la dedicació per tal
d'atendre millor les necessitats del servei
Horari matí

Dependència /
Tutorització:

Marina Casals

Dependència
funcional:

Raquel Bea / Rebeca Tomás, i tots aquells òrgans o unitats amb competències vinculades a les
funcions del becari

Destinataris:

Estudiants de la URV matriculats en qualsevol ensenyament de primer i/o segon cicle, màster,
o doctorat , d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de la universitat

Formació:

Sessions formatives relacionades amb l’ús de bases de dades (GREC) i classificació de convenis
institucionals a l'inici de la prestació i al llarg del període de la beca impartides pel tutor
responsable del becari/ària de la unitat on hagi estat assignat/da
•

Objectius
formatius:

•
•

•
Coneixements
mínims
necessaris:

Capacitats /
Habilitats:

Mèrits:

Funcions /
Tasques:

Drets i deures:

•

Millora de la capacitat de relació, la responsabilitat i la capacitat d’autoorganitzar la
pròpia feina
Millora i aprofundiment en l’ús de la base de dades GREC
Millora i aprofundiment dels coneixements sobre els processos i de gestió de convenis
institucionals

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Organització
Responsabilitat
Aplicació de mètode i protocol
Eficiència
Adaptació al treball repetitiu i meticulós
Agilitat
Atenció al detall
Rigor en el treball

•
•
•
•
•

Màxima puntuació per mèrits: 8 punts. Amb la distribució següent:
Expedient acadèmic: 4 punts
Entrevista: 3 punts
Experiència en gestió de convenis: 0,5 punts
Coneixement de base de dades GREC: 0,5 punts

•
•

Recopilació i classificació de convenis signats
Contacte amb els promotors dels convenis per a la consideració de l’adequació de la
seva renovació
Informació del procés als agents involucrats

•

Veure el Reglament i el Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració
amb la URV
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4. S’aprova la proposta de beca SCAN
5. S’aprova la creació del Consell d’Antics Estudiants i creació del Consell de Persones Amigues
de la URV.
6. Es ratifica l’adjudicació de beques de col·laboració específiques.

