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ANNEX II. Graella beques de colꞏlaboració en unitats i àrees per al curs 2018-2019
Hores/setmana de
colꞏlaboració
Codi
beca
BC01BC18
BC19
BC20BC21

Durada de la beca
(mesos)
Biblioteca i
Documentació
Oficina de Suport
R+D+I
SCT Reproducció
d'Imatge

10

15

20
Nombre

9

9,5

10

11

9

10

10,5

11

6

3

12

9

10

11
21

1

1

2

2

BC22

SCT Cartoteca i
Laboratori de
Cartografia

1

1

BC23

SCT Laboratori de
Música

1

1

BC24BC25

Institut de Llengües

BC26
BC27
BC28

Edicions i
Publicacions
Servei d'Assistència
i Formació Religiosa
Aula de MúsicaServeis Culturals

BC29BC31

Esports

BC32BC46

Àrea de Sistemes
d'Informació i
Comunicació
8

Aula d'Audiovisuals

1

BC58

Formació PDI

BC59

Laboratori de
Recerca i Pràctiques
Arqueologia

BC63BC67

1

1
1

1

1

3

3

1

Consell de
l'Estudiantat

Desenvolupament i
Cooperació
Oficina de Relacions
Internacionals
Laboratori
d'Habilitats- Aula de
demostració

2

1

BC47BC55
BC56BC57

BC60BC61
BC62A
BC62B

2

5

4

1

6

2

17
10

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

5

BC68

Centre Dolors Piera

1

1

BC69

Medi Ambient

1

1

BC70

Promoció de la Salut

BC71

Gabinet de Rectorat

BC72
BC73
BC74AB
BC75

Institut Ciències de
l’Educació (ICE)
Programa
Internacionalització

1
1

1

1

1

1

1

Aula Thomson
Reuters
Programa Nèstor i
Programa
UdLxTothom

BC76

Sala Estimulació
Cognitiva

BC77BC82

Projecte Mentories

1

2

2

1

1
1

5
27

1

1
1

4

3

10

6
16

3

18

1

1

6

90
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ANNEX II. Relació de les beques de colꞏlaboració en unitats i àrees per al curs 2018-2019
Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en Lletres

Codi d’identificació de la beca:
BC01

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Lletres
Projecte:
Fons bibliogràfics especialitzats en Lletres
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en l’ordenació i distribució del fons especialitzat en les àrees dels ensenyaments de Lletres i en el tractament
físic del material bibliogràfic i dels documents.
Colꞏlaboració en les consultes bibliogràfiques dels catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Lletres
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de 10 a 13 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4.125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca
Rosa Maria Rosó Cónsul
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa com
electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (CSIC, MLA, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1 punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del tutor/a
(fins a 2 punts)
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en Lletres

Codi d’identificació de la beca:
BC02

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Lletres
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en Lletres
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en l’ordenació i distribució del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments de Lletres i en
el tractament físic del material bibliogràfic i dels documents.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Lletres
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres en horari de 15 a 18 h .
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca
Rosa Maria Rosó Cónsul
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (CSIC, MLA, etc)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en Lletres

Codi d’identificació de la beca:
BC03

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Lletres
Projecte:
Fons bibliogràfics especialitzats en Lletres
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en l’ordenació i distribució del fons especialitzat en les àrees dels ensenyaments de Lletres i en el
tractament físic del material bibliogràfic i dels documents.
Colꞏlaboració en les consultes bibliogràfiques dels catàlegs informatitzats
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Lletres
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries del dilluns al divendres en horari de 18 a 21 hores. Durant el mes de juliol la franja horària serà
adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019 .
Dotació econòmica:
4.125 € (375 € mensuals x 11 mesos ). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca
Rosa Maria Rosó Cónsul
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (CSIC, MLA, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en fons bibliogràfic especialitzat en les àrees
d'humanitats i informàtica (llegats i fons Samuel Gili Gaya)

Codi d’identificació de la beca:
BC04

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació (SBD). Biblioteca de Lletres i UTC
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en les àrees d’humanitats i informàtica (llegats i fons Samuel Gili Gaya)
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic i en el tractament físic del material bibliogràfic i dels
documents.
Suport en la creació de registres en una base de dades de fons bibliogràfic.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
- Biblioteca i Documentació
Unitat Tècnica Central - Àrea de Catalogació
Campus de Cappont
C. Jaume II, núm. 67
25001 Lleida
- Biblioteca i Documentació
Biblioteca de Lletres
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana,
3 hores diàries en horari de 10 a 13 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019 exceptuant els dies que la UdL pugui establir com de
tancament obligatori de les instalꞏlacions.
Dotació econòmica:
3937,50 € (375 € mensuals x 10,5 mesos aproximadament). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent
retenció de l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Responsable de l’Àrea de Catalogació
Montse Larios
Cap de la biblioteca de Lletres
Rosa Rosó
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (CSIC, MLA, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts)
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en la cartoteca

Codi d’identificació de la beca:
BC05

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació (SBD). Biblioteca de Lletres i UTC
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat de la cartoteca
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic i en el tractament físic del material bibliogràfic i dels
documents.
Suport en la creació de registres en una base de dades de fons bibliogràfic.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
- Biblioteca i Documentació
Unitat Tècnica Central - Àrea de Catalogació
Campus de Cappont
C. Jaume II, núm. 67
25001 Lleida
- Biblioteca i Documentació
Biblioteca de Lletres
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana,
3 hores diàries de 16 a 19 hores
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Responsable de l’Àrea de Catalogació
Montse Larios
Cap de la biblioteca de Lletres
Rosa Rosó
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (CSIC, MLA, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts)
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries de
Ciències de la Salut

Codi d’identificació de la beca:
BC06

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Ciències de la Salut
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries de Ciències de la Salut
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments de ciències
de la salut .
Suport en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents especialitzat en ciències de la salut.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries del dilluns al divendres en horari de 9 a 12 h. Durant el mes d’agost la franja horària serà
adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019 i de l’1 al 31 d’agost de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Ciències de la Salut: Laura Jové
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Recursos d’informació en ciències de la salut
Bases de dades (Medline, Cuiden, ISI, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts)
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries de
Ciències de la Salut

Codi d’identificació de la beca:
BC07

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Ciències de la Salut
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries de Ciències de la Salut
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments de Ciències
de la Salut i en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents especialitzat en ciències de la salut.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres en horari de 14 a 17 h. Durant el mes de juliol la franja horària serà
adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Ciències de la Salut: Laura Jové
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Recursos d’informació en ciències de la salut
Bases de dades (Medline, Cuiden, ISI, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries de
Ciències de la Salut

Codi d’identificació de la beca:
BC08

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Ciències de la Salut
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries de Ciències de la Salut
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments de Ciències
de la Salut .
Suport en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents especialitzat en ciències de la salut.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries del dilluns al divendres en horari de 18:00 hores a 21:00 hores. Durant els mesos de juliol i agost la
franja horària i els dies seran adaptables a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 14 e juliol de 2019 i segona quinzena del mes d’agost de 2019, exceptuant
els dies que la UdL pugui establir com de tancament obligatori de les instalꞏlacions
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos aproximadament). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció
de l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Ciències de la Salut: Laura Jové
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Recursos d’informació en ciències de la salut
Bases de dades (Medline, Cuiden, ISI, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Codi d’identificació de la beca:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en les àrees BC09
dels ensenyaments d’Agricultura, Forestals, Tecnologia dels Aliments i
Biotecnologia.

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de l’ETSEA
Projecte:
Colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments d’Agricultura, Forestals,
Tecnologia dels Aliments i Biotecnologia.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments d’Agricultura,
Forestals i Tecnologia dels Aliments.
Suport en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents especialitzat en matèries d’Agricultura,
Forestals en la Tecnologia dels Aliments i Biotecnologia.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 hores setmanals, repartides en 3 hores diàries del dilluns a divendres de 9 a 12h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 15 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3937,50 € (375 € mensuals x 10,5 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de l’ETSEA: Elionor Vilalta i Benet
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Recursos d’informació en ciències agràries i forestals
Bases de dades (CAB, FSTA, ISI, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Codi d’identificació de la beca:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en les àrees BC10
dels ensenyaments d’Agricultura, Forestals, Tecnologia dels Aliments i
Biotecnologia.

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de l’ETSEA
Projecte:
Colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments d’Agricultura, Forestals,
Tecnologia dels Aliments i Biotecnologia.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments d’Agricultura,
Forestals i Tecnologia dels Aliments.
Suport en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents especialitzat en matèries d’Agricultura,
Forestals, Tecnologia dels Aliments i Biotecnologia.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 hores setmanals, repartides en 3 hores diàries de dilluns a divendres de 12 a 15 h. Durant el mes de juliol la
franja horària serà adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des del 15 de setembre de 2018 fins al 15 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de l’ETSEA: Elionor Vilalta i Benet
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Recursos d’informació en ciències agràries i forestals
Bases de dades (CAB, FSTA, ISI, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Codi d’identificació de la beca:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en les àrees BC11
dels ensenyaments d’Agricultura, Forestals, Tecnologia dels Aliments i
Biotecnologia.
Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de l’ETSEA
Projecte:
Colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments d’Agricultura, Forestals,
Tecnologia dels Aliments i Biotecnologia.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en les àrees dels ensenyaments d’Agricultura,
Forestals i Tecnologia dels Aliments.
Suport en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents especialitzat en matèries d’Agricultura,
Forestals, Tecnologia dels Aliments i Biotecnologia.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 hores setmanals repartides en 3 hores diàries del dilluns al divendres en horari 18:00 a 21:00 hores. Durant el
mes de juliol la franja horària serà adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 15 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3937,50 € (375 € mensuals x 10,5 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de l’ETSEA: Elionor Vilalta i Benet
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Recursos d’informació en ciències agràries i forestals
Bases de dades (CAB, FSTA, ISI, etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).

13

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels
ensenyaments del campus de Cappont

Codi d’identificació de la beca:
BC12A
BC12B

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Cappont
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus de Cappont
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus
de Cappont i en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents de les àrees de catalogació i
adquisicions.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Cappont
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries del dilluns al divendres en horari de 10:00 a 13:00 h. Durant el mes de juliol la franja horària serà
adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica per beca:
4125 € cada beca (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de
l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Cappont: Marta Planas
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (Aranzadi Westlaw, ERIC, IEL, PSICODOC, Norweb, Tirant online, Sabi, ISI, Scopus,
etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels
ensenyaments del campus de Cappont

Codi d’identificació de la beca:
BC13

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Cappont
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus de Cappont
Fons bibliogràfic dels centres de documentació del campus de Cappont.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus
de Cappont i en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents de les àrees de catalogació i
adquisicions.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Cappont
C. Jaume II, 67
25001 Lleida

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres en horari de 14 a 17 h. Durant el mes de juliol la franja horària serà
adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375€ mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Cappont: Marta Planas
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (Aranzadi Westlaw, ERIC, IEL, PSICODOC, Norweb, Tirant online, Sabi, ISI, Scopus,
etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels
ensenyaments del campus de Cappont

Codi d’identificació de la beca:
BC14A
BC14B

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Cappont
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus de Cappont
Fons bibliogràfic dels centres de documentació del campus de Cappont.
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus
de Cappont en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents de les àrees de catalogació i
adquisicions.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Cappont
C. Jaume II, 67
25001 Lleida

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres en horari de 14 a 17 h. Durant el mes de juliol la franja horària serà
adaptable a les necessitats del Servei)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € cada beca (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de
l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Cappont: Marta Planas
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (Aranzadi Westlaw, ERIC, IEL, PSICODOC, Norweb, Tirant online, Sabi, ISI, Scopus,
etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels
ensenyaments del campus de Cappont

Codi d’identificació de la beca:
BC15A
BC15B

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Cappont
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus de Cappont.
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la distribució i ordenació del fons bibliogràfic especialitzat en matèries dels ensenyaments del campus
de Cappont i en el tractament físic del material bibliogràfic i de documents de les àrees de catalogació i
adquisicions.
Consultes bibliogràfiques als diferents catàlegs informatitzats.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca de Cappont
C. Jaume II, 67
25001 Lleida

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana 3 hores diàries del dilluns al divendres en horari de 18:00 hores a 21:00 hores. Durant el mes de
juliol a franja horària serà adaptable a les necessitats del Servei.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125€ cada beca (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de
l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cap de la biblioteca de Cappont: Marta Planas
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Bases de dades (Aranzadi Westlaw, ERIC, IEL, PSICODOC, Norweb, Tirant online, Sabi, ISI, Scopus,
etc.)
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiantat matriculat en titulacions dels centres ubicats en el campus on està la biblioteca que ofereix la beca (1
punt).
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’Àrea de Serveis als Usuaris

Codi d’identificació de la beca:
BC16

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Unitat Tècnica Central
Projecte:
Cerca i localització de fons bibliogràfics i documentals de tot el món especialitzats en matèries impartides a la
UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la realització de consultes bibliogràfiques a bases de dades i catàlegs automatitzats de tot el món
especialitzats en matèries impartides a la UdL.
Colꞏlaboració en l’emissió i recepció de documents en paper i electrònics .
Suport en el tractament electrònic de documents.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca i Documentació
Unitat Tècnica Central (Campus de Cappont)
Servei d’Obtenció de Documents
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres entre les 9h i les 13 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Responsable de l’Àrea de Serveis als Usuaris
Eva Estupinyà
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
- Accés i consulta als catàlegs
- Interrogació d’un mínim de dos bases de dades relacionades amb els seus estudis
- Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts)
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’Àrea d’Adquisicions

Codi d’identificació de la beca:
BC17

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Unitat Tècnica Central
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en matèries impartides a la UdL
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la realització de consultes bibliogràfiques a bases de dades i catàlegs colꞏlectius informatitzats
especialitzats en matèries impartides a la UdL.
Suport en la creació de registres en una base de dades de fons bibliogràfic.
Colꞏlaboració en la revisió del fons rebut a l’SBD.
Suport en el tractament electrònic de documents.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Servei de Biblioteca i Documentació
Unitat Tècnica Central (Campus de Cappont)
Àrea d’Adquisicions
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres entre les 9h i les 13 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Responsable de l’Àrea d’Adquisicions
Mònica Gràcia
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
- Accés i consulta als catàlegs
- Interrogació d’un mínim de dos bases de dades relacionades amb els seus estudis
- Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’Àrea de Catalogació

Codi d’identificació de la beca:
BC18

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Biblioteca i Documentació. Unitat Tècnica Central
Projecte:
Fons bibliogràfic especialitzat en les àrees de ciències socials i enginyeria i del CEDD.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en el tractament físic i electrònic del material bibliogràfic i de documents. Suport en la creació de registres
en una base de dades de fons bibliogràfic.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Biblioteca i Documentació
Unitat Tècnica Central (Campus de Cappont)
Àrea de Catalogació
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries de dilluns a divendres entre les 9h i les 13 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Responsable de l’Àrea de Catalogació
Montse Larios
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació continuada en tecnologies de la informació i en habilitats de cerca i gestió de la informació, tant impresa
com electrònica.
Cursos de formació específics en:
Accés i consulta als catàlegs
Interrogació d’un mínim de dos bases de dades relacionades amb els seus estudis
Gestor de Referències Bibliogràfiques (Mendeley)
Altres mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Biblioteca que ofereix la beca amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Coneixement del sistema de gestió de projectes d’R+D+I

Codi d’identificació de la beca:
BC19

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Oficina de Suport a l’R+D+I
Projecte:
Coneixement del sistema de gestió de projectes d’R+D+I
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a la gestió de projectes i al tractament documental dels projectes de l’Oficina de Suport R+D+I

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Oficina de Suport a l’R+D+I
Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis, 3a planta
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 hores/setmanals. 3 hores diàries del dilluns al divendres en horari de matí. Possibilitat d’adaptació de l’horari a
la disponibilitat de l’estudiant dins de la franja horària de 8 a 14 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
M. Carmen Gallart Masobé
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració amb relació a tasques de gestió
economicoadministrativa de projectes i gestió de la informació.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap
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Beca de colꞏlaboració:
Reproducció d’Imatge

Codi d’identificació de la beca:
BC20

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Serveis Cientificotècnics. Reproducció d’Imatge
Projecte:
Participació en el desenvolupament de l’Arxiu de Fotografia Històrica de la UdL. Colꞏlaboració en la composició
i maquetació de documents de diferents formats i continguts utilitzant equipaments

Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Colꞏlaboració en la incorporació de nous documents a l’Arxiu de Fotografia Històrica (identificació, descripció,
catalogació, escaneig i tractament digital dels documents) i colꞏlaboració en l’elaboració de pòsters i altres
documents.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Reproducció d’Imatge, Edifici del Rectorat
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL.
Dedicació horària:
15 hores a la setmana
3 hores diàries entre les 9 i les 14 h, segons la disponibilitat de l’estudiant
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.

Tutor o tutora responsable:
Xavier Piqué i Ferré
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a
tots els becaris.
El personal del Servei formarà el becari o becària en els temes de reproducció d’imatge, utilització
d’equipaments (escàners, impressores, plòters, enregistradors de CD i DVD, etc.) i programari.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Es valorarà amb 0,8 punts que la persona solꞏlicitant estigui al darrer curs de la titulació o sigui estudiant de
doctorat.
Haver estat becari/a el curs 2017/18 Serveis Cientificotècnics. Reproducció d’Imatge amb una valoració
positiva per part del tutor/a (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Reproducció d’Imatge

Codi d’identificació de la beca:
BC21

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Serveis Cientificotècnics. Reproducció d’Imatge
Projecte:
Colꞏlaboració en la producció d’audiovisuals i tractament d’imatges i banc de dades.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’actualització dels bancs de dades, suport en els diferents processos de la producció d’un audiovisual.
Suport al tractament i reproducció d’imatges .

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Reproducció d’Imatge, Edifici del Rectorat
Perfil de l’estudiantat:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 hores a la setmana
3 hores diàries entre les 9 i les 14 h, segons la disponibilitat de l’estudiant
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social
Ttutor/a responsable:
Xavier Piqué i Ferré
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
El personal del Servei formarà el becari o becària en els temes de reproducció d’imatge, utilització d’equipaments
(escàners, impressores, plòters, enregistradors de CD i DVD, etc.) i programari.

Altres mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a el curs 2017/18 Serveis Cientificotècnics. Reproducció d’Imatge amb una valoració positiva
per part del tutor/a (fins a 2 punts).
Es valorarà amb 2 punt s que la persona solꞏlicitant sigui estudiant de Comunicació i Periodisme Audiovisuals .
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en Cartografia i SIG

Codi d’identificació de la beca:
BC22

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
SCT de Cartografia i SIG
Projecte:
Cartografia i sistemes d’informació geogràfica
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en les tasques d’elaboració de cartografia mitjançant sistemes d’informació geogràfica, programes de
disseny gràfic i de tractament d’imatge.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Edifici Rectorat, espais 3.36 (Aula de Cartografia) i 3.33 (SCT de Cartografia i SIG)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL amb 18 crèdits acadèmics superats en assignatures relacionades amb la cartografia
(Cartografia; Cartografia i SIG; Topografia, SIG i Teledetecció...). En cas de manca de candidats s’acceptarà
haver superat un mínim de 12 crèdits.
Dedicació horària:
10 hores setmanals. Horari flexible i compatible amb l'assistència a classe. Dimecres i altres tres dies de la
setmana.
Període de colꞏlaboració:
Des del 17 de setembre de 2018 fins al 14 de gener de 2019 i de l’1 de febrer al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Jesús Burgueño Rivero
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei on es presta la colꞏlaboració amb relació a la i gestió de la informació cartogràfica.
Formació en l’elaboració de material cartogràfic usant recursos informàtics. Coneixement dels fons i recursos
cartogràfics.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

24

Beca de colꞏlaboració:
SCT Laboratori de Musicologia

Codi d’identificació de la beca:
BC23

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
SCT Laboratori de Musicologia (Departament d’Història de l’Art i Història Social)
Projecte:
Laboratori de Musicologia
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les tasques de recerca i serveis externs realitzats pel SCT Laboratori de Musicologia.
Suport als projectes .
Colꞏlaboració en el tractament de dades del servei i dels recursos de xarxa.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Laboratori de Musicologia
Campus del Rectorat
Despatx 3.58.2
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL, amb coneixements musicals de grau mig o haver cursat o estar cursant
assignatures de la matèria Història de la música.
Dedicació horària:
10 h/setmana
3 dies a la setmana en horari entre les 16 i les 21 h, segons la disponibilitat de l’estudiant.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Director del Laboratori de Musicologia
Màrius Bernadó Tarragona
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Tècniques d’edició musical per ordinador.
Tractament digital d’àudio.
Gestió i manteniment de bases de dades.
Gestió documental i arxivística.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a del SCT Laboratori de Musicologia o de l’Aula de Música-Serveis Culturals el curs anterior
amb una valoració positiva per part del tutor/a (fins a 2 punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Suport a l’Institut de Llengües

Codi d’identificació de la beca:
BC24

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Institut de Llengües
Projecte:
Suport en activitats acadèmiques de l’Institut de Llengües
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les activitats de formació.
Suport a les activitats de difusió dels cursos de l’IL.
Suport a les activitats informatives, d’admissió i benvinguda als futurs estudiants i estudiantes de l’IL.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Institut de Llengües
Campus de Cappont
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat en qualsevol grau o màster de la UdL.
Cal tenir coneixements elementals de català, tant orals com escrits.
Dedicació horària:
15 h/setmana del dilluns al divendres, en horari flexible de tarda que caldrà concretar.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Judit Ibós Santiveri
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació al Servei: materials per a l’aprenentatge lingüístic, la seua didàctica i ús; recursos per a la promoció
lingüística; cursos de l’Institut de Llengües que hi estiguin relacionats, formació en gestió de recursos de difusió i
formació (web, campus virtual, arxius, etc.).
Formació fora del Servei: assistència a congressos o seminaris relacionats amb qüestions lingüístiques.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
-Ser estudiant dels graus en Estudis Anglesos, Filologia Catalana i Estudis Occitans i Filologia Hispànica (i les
dobles titulacions amb el grau en Llengües Aplicades i Traducció) o en els màsters de Formació del Professorat
de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Idiomes (especialitat de llengua), en Ensenyament
d’Espanyol/Català per a Immigrants i en Llengües aplicades (fins a 1 punt).
-Coneixements acreditats de llengües diferents de la de la seua especialitat (fins a 1 punt).
-Formació o experiència en ensenyament de llengua (fins a 0,5 punts).
-Haver colꞏlaborat amb el Voluntariat Lingüístic o altres activitats de promoció lingüística (fins a 0,5 punts).
-Haver estat becari o becària el curs 2017/18 de l’Institut de Llengües amb una valoració positiva per part del tutor
o tutora (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Suport a l’Institut de Llengües

Codi d’identificació de la beca:
BC25

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Institut de Llengües
Projecte:
Suport en activitats acadèmiques de l’Institut de Llengües
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les activitats de dinamització.
Suport a les activitats de difusió dels cursos de l’IL.
Suport a les activitats informatives, d’admissió i benvinguda als futurs estudiants i estudiantes de l’IL.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Institut de Llengües
Campus de Cappont
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat en qualsevol grau o màster de la UdL.
Cal tenir coneixements elementals de català, tant orals com escrits
Dedicació horària:
15 h/setmana del dilluns al divendres, en horari flexible de matí que caldrà concretar.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep M. Boladeras
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació al Servei: materials i recursos per a la promoció lingüística; cursos de l’Institut de Llengües que hi
estiguin relacionats, formació en gestió de recursos de difusió i formació (web, campus virtual, arxius, etc.).
Formació fora del Servei: assistència a congressos o seminaris relacionats amb qüestions lingüístiques.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
- Ser estudiant dels graus en Estudis Anglesos, Filologia Catalana i Estudis Occitans i Filologia Hispànica (i les
dobles titulacions amb el grau en Llengües Aplicades i Traducció) o en els màsters de Formació del Professorat
de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Idiomes (especialitat de llengua), en Ensenyament
d’Espanyol/Català per a Immigrants i en Llengües aplicades (fins a 0,5 punts).
- Coneixements acreditats de llengües diferents de la de la seua especialitat (fins a 1 punt).
- Participació en entitats culturals o de lleure, o formació o experiència en l’organització d’activitats d’aquest tipus
(fins a 0,5 punts).
- Haver colꞏlaborat amb el Voluntariat Lingüístic o altres activitats de promoció lingüística (fins a 0,5 punts).
- Haver estat becari o becària el curs 2017/18 de l’Institut de Llengües amb una valoració positiva per part del
tutor o tutora (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Edicions i Publicacions

Codi d’identificació de la beca:
BC26

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Edicions i Publicacions
Projecte:
Control d'estocs i emmagatzematge de llibres
Disseny i maquetació editorial
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en la comercialització de llibres. , l’organització d’estocs, emmagatzematge i trameses de correu i
paqueteria.
Àmbit editorial. Tasques de maquetació i disseny gràfic informàtics aplicats a l’edició de llibres estàndard o
electrònics, incloent-hi webs.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida
Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat de la UdL.
Dedicació horària:
15 h/setmana. 3 hores al dia (5 dies a la setmana) en horari de matí que s’hauran d’acordar amb l’estudiant
segons la seua disponibilitat
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Coordinador tècnic de la unitat d’Edicions i Publicacions: Javier de Castro
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
El Servei d’Edicions i Publicacions entén la formació dels seus becaris des de la perspectiva de la experiència
que poden obtenir a partir de les tasques que se'ls encomana. Partint de la base d'una carència prèvia quasi total
de coneixements precisos sobre el món editorial, el Servei els procurarà un aprenentatge en tots els aspectes de
la seua activitat professional quotidiana. Alhora, Edicions i Publicacions donarà les màximes facilitats perquè el
becari o becària pugui assistir a la formació complementària.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a el curs 2017/18 al Servei d’Edicions i Publicacions amb una valoració positiva per part del
tutor/a (fins a 2 punts)
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Servei d’Assistència i Formació Religiosa
(SAFOR)

Codi d’identificació de la beca:
BC27

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Servei d’Assistència i Formació Religiosa (SAFOR)
Projecte:
Reflexió sobre el fet religiós en la comunitat universitària
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Coordinació de les activitats que organitza el SAFOR.
Atenció a la comunitat universitària que solꞏliciti informació sobre els serveis del SAFOR.
Elaboració de materials informatius.
Manteniment i actualització de la web.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25001 Lleida
Edifici del Rectorat, 3a planta, despatx 3.56
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
10 hores setmanals: dos dies al matí (3 h) i un dia a la tarda (4 h). Possibilitat d’adequar l’horari a les necessitats
de l’estudiant.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Lluís Puigdomènech Franquesa
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei on es presta la colꞏlaboració amb relació a tasques d’atenció al públic i gestió de
la informació.
Cursos i assignatures de lliure elecció o activitats de tipus formatiu a l’IREL.
Activitats formatives que organitzi el SAFOR o materials que elabori.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Formar part d’alguna associació o comunitat que estigui en sintonia amb els plantejaments esmentats del
“projecte”, estar matriculat als cursos de l’IREL o activitat formativa similar (fins a 2 punts).
NOTA: l’estudiantat haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Aula de Música-Serveis Culturals

Codi d’identificació de la beca:
BC28

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Serveis Culturals
Projecte:
Aula de Música-Serveis Culturals
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en les tasques organitzatives de la Temporada Musical de la UdL.
Suport a la Coral Universitària (suport tècnic, catalogació i manteniment de l’arxiu de partitures).
Suport tècnic als cursos i altres activitats de formació organitzats per l’Aula de Música.
Catalogació i manteniment de l’arxiu i fons documental de l’Aula de Música.
Suport a altres activitats organitzades pels Serveis Culturals, la Universitat d’Estiu i les Aules d’Extensió
Universitària de la Gent Gran.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Aula de Música
Edifici del Rectorat
Despatx 3.58
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a la UdL, amb coneixements musicals de grau mig o haver cursat o estar cursant
assignatures de la matèria Història de la música..
Dedicació horària:
15 h/setmana
Dimecres tarda, entre les 16 i les 21 h. La resta d’hores es poden acordar amb l’estudiant segons la seua
disponibilitat.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
3375€ (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Coordinador de l’Aula de Música: Màrius Bernadó Tarragona
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Tècniques de gestió cultural. Experiència en la programació musical. Edició musical per ordinador i tractament
digital d’àudio. Gestió de bases de dades. Gestió documental.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a del SCT Laboratori de Musicologia o de l’Aula de Música-Serveis Culturals el curs anterior
amb una valoració positiva per part del tutor/a (fins a 2 punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Suport als programes d’esports de la UdL

Codi d’identificació de la beca:
BC29

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Esports
Projecte:
Suport als programes de la unitat d’Esports
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les diferents activitats del servei. Suport al programa d’Ajuts als Esportistes Universitaris d’Alt Nivell.
Suport a les activitats de difusió a través de les xarxes socials del servei.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Campus de Cappont. Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Edifici annex, planta baixa
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL.
Dedicació horària:
15 h/setmanals
De dilluns a dijous de 10:30 a 14:15 h
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Tècnica especialitzada de la unitat d’Esports
Asun Legorburu
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei en tasques d’atenció al públic i gestió de la informació. Formació en l’elaboració
de material informatiu emprant recursos informàtics i també a través de web.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap
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Beca de colꞏlaboració:
Suport als programes d’esports de la UdL

Codi d’identificació de la beca:
BC30

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Esports
Projecte:
Suport als programes de la unitat d’Esports
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en les diferents activitats del servei en els diferents campus de la UdL.
Suport en l’organització i control de les competicions internes.
Suport a les activitats de difusió a través de les xarxes socials del servei.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Campus de Cappont. Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Edifici annex, planta baixa
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana
De dilluns a dijous de 10 a 13:45 h.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Tècnic especialitzat de la unitat d’Esports
Jordi Mariezcurrena
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei en tasques d’atenció al públic i gestió de la informació, així com en l’organització i
seguiment de competicions.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

32

Beca de colꞏlaboració:
Suport als programes d’esports de la UdL

Codi d’identificació de la beca:
BC31

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Esports
Projecte:
Suport als programes de la unitat d’Esports
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en les activitats del servei en els diferents campus de la UdL.
Suport en l’organització i control de les competicions internes.
Suport a les activitats de difusió a través de les xarxes socials del servei

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Edifici annex, planta baixa
C. Jaume II, 67, 25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL.
Dedicació horària:
15 h/setmana
De dilluns a dijous de 14:15 a 18 hores.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Tècnic especialitzat de la unitat d’Esports
Jordi Mariezcurrena
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei en tasques d’atenció al públic i gestió de la informació, així com en l’organització i
seguiment de competicions.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC32

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport als usuaris del Campus: Personal docent i investigador, PAS i estudiantat
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-C. Salut
Facultat Infermeria i Fisioteràpia. Suport a Campus i Sala Usuaris Fac. Infermeria i Fisioteràpia
Campus de Ciències de la Salut

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
20 h/setmana
4 hores diàries en horari de matí de 10:00 a 14:00 hores durant 5 dies
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica per beca:
5500 € (500€ mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep Rodríguez Tolosa
Responsable informàtic campus de Ciències de la Salut
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiant matriculat a la Facultat de Medicina o a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC33

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport als usuaris del Campus: Personal docent i investigador, PAS i estudiantat.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-C. Salut
Unitat Docent Arnau – Edifici Nou. Suport a Campus i Sala Usuaris Arnau
Campus de Ciències de la Salut

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica.
Dedicació horària:
20 h/setmana
4 hores diàries en horari de matí de 10 a 14 h durant 5 dies
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
5500 € (500€ mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep Rodríguez Tolosa
Responsable informàtic campus de Ciències de la Salut
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiant matriculat a la Facultat de Medicina o a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia : fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC34

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport als usuaris del Campus: Personal docent i investigador, PAS i estudiantat.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-C. Salut
Campus de Ciències de la Salut

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de tarda (segons les necessitats del servei)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep Rodríguez Tolosa
Responsable informàtic campus de Ciències de la Salut
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiant matriculat a la Facultat de Medicina o a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia : fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC35

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport als usuaris del campus.
Manteniment de programari i maquinari del campus.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides a les aules del campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Edifici del Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de tarda (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica per beca:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Manel Conejo Rodríquez
Responsable informàtic de Rectorat
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat de la Facultat de Lletres, o a l’Escola de Doctorat. (1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC36AB

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport als usuaris del campus.
Manteniment de programari i maquinari del campus.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides a les aules del campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Edifici del Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
20 h/setmana
BC36A: 4 hores diàries en horari de matí (segons les necessitats del servei)
BC36B: 4 hores diàries en horari de migdia (d’11 a 15 h. preferentment)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
5500€ cada beca (500 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de
l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Manel Conejo Rodríquez
Responsable informàtic de Rectorat
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat de la Facultat de Lletres, o a l’Escola de Doctorat : fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC37

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-ETSEA
Sala d’suaris i aules informàtiques
Campus de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de tarda (segons necessitats del servei)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica per beca:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep Ramon Peguera Anoro
Responsable informàtic campus de l’ETSEA
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a l’ETSEA : fins a 1 punt.
Es valoraran cursos d’especialització en aplicacions com ara ARCGIS, Autocad, MDT, SAS, SPSS i Presto: fins a
1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC38

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-ETSEA
Sala d’suaris i aules informàtiques
Campus de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
20 h/setmana
4 hores diàries en horari de matí (segons necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica per beca:
5500 € (500 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep Ramon Peguera Anoro
Responsable informàtic campus de l’ETSEA
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a l’ETSEA : fins a 1 punt.
Es valoraran cursos d’especialització en aplicacions com ara ARCGIS, Autocad, MDT, SAS, SPSS i Presto: fins a
1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC39

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-ETSEA
Sala d’usuaris i aules informàtiques
Campus de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
20 h/setmana
4 hores diàries en horari de tarda (segons necessitats del servei)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
5500 € (500 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Josep Ramon Peguera Anoro
Responsable informàtic campus de l’ETSEA
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a l’ETSEA : fins a 1 punt.
Es valoraran cursos d’especialització en aplicacions com ara ARCGIS, Autocad, MDT, SAS, SPSS i Presto: fins a
1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC40

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-FEPTS
Sala d’usuaris i aules informàtiques. Aula 2.03
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica.
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de matí (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora: fins
a 2 punts.
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiant matriculat a la FEPTS: fins a 1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC41A
BC41B

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-POLIVALENT
Despatx ASIC
C/Jaume II, 71
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de tarda (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Beca BC41A: des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Beca BC41B: des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a
2 punts).
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a la resta d’ensenyaments de l’EPS, Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social o a la
Facultat de Dret, Economia i Turisme amb coneixements d’informàtica: fins a 1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC42

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sala d’usuaris i aules informàtiques. Aula 0.38
C. Jaume II, 73
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de matí (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a
2 punts).
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a la Facultat de Dret, Economia i Turisme: fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC43

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-EPS
Sala d’usuaris i aules informàtiques. Aula 0.08
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
3 hores diàries en horari de matí (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a
2 punts).
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a la resta de titulacions de l’EPS: fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC44

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-Edifici Polivalent
Sala d’usuaris i aules informàtiques. Aula 1.02
C. Jaume II, 71
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
15 h/setmana
5 hores diàries, 3 dies a la setmana en horari de matí (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a
2 punts).
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social , a la Facultat de Dret, Economia i
Turisme o a lla resta de titulacions de l’EPS: fins a 1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC45

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-Edifici Polivalent
Sala d’usuaris i aules informàtiques. Aula 1.02.
C. Jaume II, 71
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica
Dedicació horària:
10 h/setmana
5 hores diàries, 2 dies a la setmana en horari de matí (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
2750 € (250 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a
2 punts).
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social , a la Facultat de Dret, Economia i
Turisme o a lla resta de titulacions de l’EPS: fins a 1 punt.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’ASIC (Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicació)

Codi d’identificació de la beca:
BC46

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
ASIC
Projecte:
Suport a l’usuari i manteniment del programari i maquinari
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a l’usuari.
Manteniment de programari i maquinari.
Suport a les pràctiques específiques de les assignatures impartides al campus.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
ASIC-Edifici Polivalent
Sala d’usuaris i aules informàtiques. Aula 1.02.
C. Jaume II, 71
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements d’informàtica.
Dedicació horària:
20 h/setmana
4 hores diàries en horari de tarda (segons les necessitats del servei).
Període de colꞏlaboració:
Des del 17 de setembre de 2018 fins al 16 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
5000 € (500 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Planes
Responsable del Campus de Cappont
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei o unitat on es presta la colꞏlaboració en relació amb tasques d’atenció al públic i
gestió de la informació. Formació en l’elaboració de materials informatius usant recursos informàtics i també a
través de web.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de l’ÀSIC el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a
2 punts).
Estudiantat matriculat en Enginyeria Informàtica (Grau o Màster): fins a 1 punt.
Estudiantat matriculat a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social , a la Facultat de Dret, Economia i
Turisme o a lla resta de titulacions de l’EPS: fins a 1 punt
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de la UdL (Edifici del
Rectorat)

Codi d’identificació de la beca:
BC47

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la UdL
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la
UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de la UdL i Consells de Centre
Edifici del Rectorat, despatx 0.12
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana, en horari de tarda, entre les 16 i les 19h segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 3 hores diàries.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos) . A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus
virtual, disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punts).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de la UdL (Edifici del
Rectorat)

Codi d’identificació de la beca:
BC48

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la UdL
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la
UdL. Projecció externa i comunicació del Consell de l'Estudiantat.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Gestió de la informació i manteniment del contingut de les pàgines web del Consell de la UdL i dels consells de
centre.
Suport i gestió del programa d’activitats acadèmiques i extraacadèmiques del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de la UdL i Consell de l’Estudiantat dels Centres
Edifici del Rectorat, despatx 0.12
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb coneixements avançats d'informàtica, experiència en programació i actualització
de pàgines webs mitjançant Wordpress.
Dedicació horària:
15 h/setmana, en horari de matí entre les 10 i les 14h, segons disponibilitat de l’alumne, realitzant 3 hores diàries.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
4125 € (375 € mensuals x 11 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus
virtual, disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (fins a 1 punt).
Acreditació del nivell d’anglès B1 (o equivalent) (fins a 1 punt)
Coneixements sobre comunicació i periodisme (fins a 1 punt)
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de Dret, Economia i
Turisme

Codi d’identificació de la beca:
BC49

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la Facultat de
Dret, Economia i Turisme i del Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i altres Consells
Campus de Cappont
C. Jaume II, 71
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la Facultat de Dret, Economia i Turisme, excepte coordinador o responsable del consell de
centre.
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 2
hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250€ (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus
virtual, disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu.(fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de l'EPS

Codi d’identificació de la beca:
BC50

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de l'EPS i
del Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior i altres Consells
Campus de Cappont
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a l'Escola Politècnica Superior, excepte coordinador o responsable del consell de centre.
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 2
hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus virtual,
disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu.(fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de l'ETSEA

Codi d’identificació de la beca:
BC51

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de l'ETSEA
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de l'ETSEA i del
Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de l'ETSEA i altres Consells
ETSEA, edifici A
Av. Alcalde Rovira Roure, 191.
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a l'ETSEA, excepte coordinador o responsable del consell de centre.
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de
2 hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus
virtual, disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de Lletres

Codi d’identificació de la beca:
BC52

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la UdL
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la
Facultat de Lletres i del Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres i altres Consells
Edifici del Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la Facultat de Lletres, excepte coordinador o responsable del consell de centre.
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 2
hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250€ (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus
virtual, disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de Medicina

Codi d’identificació de la beca:
BC53

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la
Facultat de Medicina i del Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de L'Estudiantat de la Facultat de Medicina i altres Consells
Campus de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la Facultat de Medicina, excepte coordinador o responsable del consell de centre.
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 2
hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus
virtual, disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat d’Infermeria i
Fisioteràpia

Codi d’identificació de la beca:
BC54A Lleida
BC54B Igualada

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i del Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i altres Consells
54A -Campus de Ciències de la Salut –
54 B Campus UdL a Igualada
Av. Alcalde Rovira Roure, 44 Av. Pla de la Massa, 8.
25198 Lleida
08700 Igualada
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, excepte coordinador o responsable del consell de centre.
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 2
hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central, tret de la BC54B d’Igualada)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus virtual,
disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre ( fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Consell de l'Estudiantat de Ciències de
l’Educació, Psicologia i Treball Social

Codi d’identificació de la beca:
BC55

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Projecte:
Assessorament i informació a l'estudiantat de la UdL i manteniment dels serveis del Consell de l'Estudiantat de la
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i del Consell de l’Estudiantat de la UdL.
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Organització i realització de les tasques representatives del Consell.
Organització de les tasques ludicoculturals que desenvolupi el Consell.
Prestació de serveis a l'estudiantat, informació i assessorament.
Tasques que permetin el desenvolupament diari de l’activitat del Consell.
Gestió de la informació en les xarxes socials
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Consell de l'Estudiantat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i altres Consells
Avinguda de l'Estudi General, 4
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social excepte coordinador o responsable del
consell de centre.
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda entre les 10 i les 14h o 16h i 20h, segons disponibilitat de l’alumne, a raó de 2
hores diàries. (8h Consell centre i 2h Consell central)
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2250€ (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Vicerectorat d’Estudiants
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots els
becaris.
Formació en recursos informàtics necessaris per al desenvolupament de les tasques (correu electrònic, campus virtual,
disc H, pàgina web, ...) i estructura de la universitat.
Tasques d’atenció a l'estudiantat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte
Participació activa en activitats organitzades pels consells de l’estudiantat central i/o de centre (fins a 1,5 punts).
Participació en òrgans de govern i representació d'àmbit general o particular (fins a 1 punt).
Coneixements d'ofimàtica i/o programari lliure (1 punt).
Haver estat becari o becària del Consell de l’Estudiantat el curs 2017/18 i tenir un informe positiu (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’aula d’audiovisuals de la FEPTS

Codi d’identificació de la beca:
BC56

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Projecte:
Suport i assessorament a l’Aula d’Audiovisuals
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Les principals tasques de colꞏlaboració que s’han de realitzar són:
- Colꞏlaboració en el servei de préstec d’equipament tècnic (preparació i supervisió).
- Suport a l'estudiantat de totes les titulacions que es cursen a la Facultat en enregistrament i edició de vídeo
digital, ús i explotació de Pissarra Digital Interactiva i suport al professorat i a l’estudiantat en l’edició i gestió de l’
portafoli electrònic del Pràcticum.
- Suport al professorat en l'ús d'equipament audiovisual.
- Suport en l’enregistrament d’actes culturals a la FEPTS
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Aula d’audiovisuals 2.05
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Campus de Cappont
25001- Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
Dedicació de 15 h/setmana, de dilluns a divendres, en horari de matí i/o tarda compatible amb la docència de
l'aula i amb la docència dels becaris
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € (375€ mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Jordi L. Coiduras Rodríguez
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
El programa de formació intern dels becaris del servei d'audiovisuals es concreta en:
Formació en la utilització de l'equipament disponible a l'aula.
Formació en la utilització de programaris específics.
Formació en allò que afecta les relacions personals amb els usuaris.
Es realitza de forma intensiva durant el mes d’octubre i s’amplia, d’acord amb les necessitats, durant tot el
període de colꞏlaboració.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Acreditar formació específica relacionada amb Llenguatge Audiovisual, edició audiovisual digital, ús de recursos
tecnològics i Educació (fins a 1 punt).
Acreditar formació específica no reglada en mitjans audiovisuals, noves tecnologies o edició de vídeo digital (fins
a 0,5 punts).
Acreditació de gestió i ús de portafolis electrònic personal (0,5 punts).
Haver estat becari o becària de l’Àula d’Audiovisuals el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor
o tutora (fins a 2 punts).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.

58

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’aula d’audiovisuals de la FEPTS

Codi d’identificació de la beca:
BC57

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Projecte:
Suport i assessorament a l’aula d’Audiovsisuals
Atenció i assessorament als usuaris del servei
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Les principals tasques de colꞏlaboració que s’han de realitzar són:
Colꞏlaboració en el servei de préstec d’equipament tècnic (preparació i supervisió).
Suport a l'estudiantat de totes les titulacions que es cursen a la Facultat en enregistrament i edició de vídeo
digital, ús i explotació de Pissarra Digital Interactiva i suport al professorat i a l’estudiantat en l’edició i gestió
de l’ portafoli electrònic del Pràcticum.
Suport al professorat en l'ús d'equipament audiovisual.
Suport en l’enregistrament d’actes culturals a la FEPTS
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Aula d’audiovisuals
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Campus de Cappont
25001- Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
Dedicació de 10 h/setmana, de dilluns a divendres, en horari de matí i/o tarda compatible amb la docència de
l'aula i amb la docència dels becaris
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Jordi L. Coiduras Rodríguez
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
El programa de formació intern dels becaris del servei d'audiovisuals es concreta en:
Formació en la utilització de l'equipament disponible a l'aula.
Formació en la utilització de programaris específics.
Formació en allò que afecta les relacions personals amb els usuaris.
Es realitza de forma intensiva durant el mes d’octubre i s’amplia, d’acord amb les necessitats, durant tot el
període de colꞏlaboració.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Acreditar formació específica relacionada amb Llenguatge Audiovisual, edició audiovisual digital, ús de recursos
tecnològics i Educació (fins a 1 punt).
Acreditar formació específica no reglada en mitjans audiovisuals, noves tecnologies o edició de vídeo digital (fins
a 0,5 punts).
Acreditació de gestió i ús de portafolis electrònic personal (0,5 punts).
Haver estat becari o becària de l’Àula d’Audiovisuals el curs 2017/18 amb una valoració positiva per part del tutor
o tutora (fins a 2 punts).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració Formació de Personal Docent i Investigador

Codi d’identificació de la beca:
BC58

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Vicerectorat de Personal Acadèmic
Projecte:
Formació del Personal Docent Investigador
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les activitats.
Recopilació de dades.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Vicerectorat de Personal Acadèmic
Universitat de Lleida

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana. Mínim tres matins setmanals, adaptables a la disponibilitat de l’estudiantat.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3375€ (375€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Joaquim Reverter Masià
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen al pla de formació d’assistència obligatòria per a atots
els becaris.
Formació en l’elaboració de materials informatius emprant recursos informàtics i també a través de web.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Estudiant de Doctorat (2 punts), estudiantat de Psicopedagogia (1,80 punts), estudiantat d’Educació (1,5 punts) i
estudiantat d'Educació Social (1,20 punts).
Estudiantat amb coneixements d’Educació o Recerca (Màsters, Graus, Doctorat 0,20 punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el programa de pràctiques en recerca
arqueològica de laboratori

Codi d’identificació de la beca:
BC59

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Laboratori de Recerca i Pràctiques en Arqueologia (Dept. d'Història)
Projecte:
Programa de pràctiques en recerca arqueològica de laboratori
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Atenció i orientació als estudiants que realitzen treballs i pràctiques de manera autònoma en el laboratori.
Suport en el tractament, inventari i anàlisi de materials arqueològics.
Suport en la gestió del magatzem de materials arqueològics.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Laboratori de Recerca i Pràctiques en Arqueologia
Espai 0.25/0.26
Edifici del Rectorat
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat de tercer o quart curs del grau d'Història
Dedicació horària:
10 h/setmana
dilluns, dimecres i dijous, en horari de tarda (p. ex. dos dies de 16 a 19.30 h i un de 16 a 19 h), segons
disponibilitat de l’alumne
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Professora agregada de Prehistòria
Natàlia Alonso Martínez
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el laboratori en relació amb tasques d’atenció a l'estudiantat de gestió del material
arqueològic i de laboratori utilitzat pels estudiants usuaris del laboratori.
Formació contínua en les tasques de tractament de material arqueològic (principalment tractament i tria de restes
arqueobiològiques).
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Experiència en tractament i tria de materials arqueològics (fins a 1 punt).
Participació en els projectes del GRAPHA, Grup de Recerques en Arqueologia Prehistòria i Història Antiga (fins a
1 punt).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Desenvolupament del Voluntariat Social i Cultural de la UdL

Codi d’identificació de la beca:
BC60

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Desenvolupament i Cooperació
Projecte:
Desenvolupament del Voluntariat Social de la UdL
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en el manteniment i actualització de la base de dades. Punt d’informació (de diverses accions i
associacions de voluntariat, ONGD, etc). Recollida d’iniciatives de la UdL Colꞏlaboració amb les accions de
voluntariat).
Suport a les activitats de la unitat de Desenvolupament i Cooperació.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Desenvolupament i Cooperació
Edifici Annex al CCCT
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
10 hores (matí i alguna tarda ). Es podrà flexibilitzar l’horari segons la programació d’activitats, per exemple en
cap de setmana i tardes.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250€ (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Xavier Pelegrí Viaña
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua a càrrec de la unitat de Desenvolupament i Cooperació en relació amb temes de cooperació,
sensibilització, solidaritat i voluntariat.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de la unitat de Desenvolupament i Cooperació el curs 2017/18 amb una valoració
positiva per part del tutor o tutora (fins a 2 punts).

62

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport a la informatització i actualització del
catàleg del del Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat
(CDOCS) I activitats de la unitat de Desenvolupament i Cooperació

Codi d’identificació de la beca:
BC61

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Desenvolupament i Cooperació
Projecte:
Suport a la informatització del CDOCS, especialment al catàleg del fons documental i activitats de la unitat de
Desenvolupament i Cooperació
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a la informatització de dades.
Suport a les activitats de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Desenvolupament i Cooperació
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Edifici Annex
Campus de Cappont
Carrer Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
15 h/setmana (matí i alguna tarda. Es podrà flexibilitzar l’horari segons la programació de les activitats, per
exemple en cap de setmana i tardes.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d'octubre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
3375 € (375 mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Director de la unitat de Desenvolupament i Cooperació
Xavier Pelegrí Viaña
Pla de formació específic i periodicitat (tant en el propi servei com fora del servei):
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua a càrrec de la unitat de Desenvolupament i Cooperació en relació amb temes de cooperació,
sensibilització i solidaritat.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari o becària de la unitat de Desenvolupament i Cooperació el curs 2017/18 amb una valoració
positiva per part del tutor o tutora (fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en Relacions Internacionals

Codi d’identificació de la beca:
BC62A
BC62B

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Relacions Internacionals
Projecte:
Programa de suport a l’estudiantat de mobilitat acadèmica
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport i colꞏlaboració en els programes de mobilitat de la UdL, tant als estudiants estrangers acollits a la UdL
com als estudiants de la UdL interessats en participar en programes de mobilitat acadèmica.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Relacions Internacionals
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
Campus de Cappont
Edifici annex
C. Jaume II, 67
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL amb un nivell d’anglès mínim de B2
Dedicació horària:
10 h/setmana segons disponibilitat de l’alumne (majoritàriament en horari d’atenció al públic de matí, amb
possibilitat de la tarda de dimarts).
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 juny de 2019
Dotació econòmica:
2500 € cada beca (250€ mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de
l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Coordinador tècnic de Relacions InternacionalsI: Josep Maria Martí Ribelles.
Pla de formació específic i periodicitat (tant en el propi servei com fora del servei):
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació per part de l’ORI sobre els diferents programes de mobilitat acadèmica.
Assistència a la setmana d’acollida d’estudiantat de mobilitat del setembre.
Formació per part de l’ORI del gestor de continguts web OpenCms.
Formació per part de l’ORI de la base de dades MoveOn.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements d’anglès superiors al B2 (fins a 0,5 punts).
Coneixements d’altres llengües estrangeres (fins a 1 punt).
Haver participat en programes de mobilitat acadèmica (fins a 0,5 punts).
Motivació per les relacions internacionals i habilitats de comunicació interpersonal (fins a 0,5 punts).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquen els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Laboratori d’Habilitats-aules de demostració-Fisioteràpia-Lleida

Codi d’identificació de la beca:
BC63

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Lleida)
Projecte:
Programa de formació de clínica simulada en Fisioteràpia al Campus de Lleida
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Coneixement de les aules d’habilitats de les respectives dependències.
Utilització de diferents models anatòmics, aparells i instrumental.
Identificació del material fungible necessari per a cada tècnica o procediment.
Optimització de la utilització de material per a cada pràctica.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Campus de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia cursant els seus estudis al campus de Lleida
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda segons necessitats de la unitat i disponibilitat de l’alumne
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2500 € (250 € mensuals x 10 mesos) A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Joan Blanco Blanco
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris:
En la identificació de les dependències i materials fungibles i no fungibles de les diferents pràctiques
protocolꞏlitzades.
En la preparació i cura del material.
En la planificació i creació de calendari d’aules.
En la gestió del material fungible de les aules.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements d’anglès (fins a 1 punt)
Formar part de grup d’alumnes mentors de la FIF (fins a 3 punts)
Haver estat becari o becària del Laboratori d’Habilitats-aules de demostració en cursos anteriors amb una
valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a 3 punts).
Estudiantat matriculat de 3r curs del Grau en Fisioteràpia (fins a 2 punts)
Ser estudiants d’algun grau o doble grau de Fisioteràpia (fins a 5 punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Laboratori d’Habilitats-aules de demostració-Infermeria-Lleida

Codi d’identificació de la beca:
BC64

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Lleida)
Projecte:
Programa de formació de clínica simulada en Infermeria al Campus de Lleida
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Coneixement de les aules d’habilitats de les respectives dependències.
Utilització de diferents models anatòmics, aparells i instrumental.
Identificació del material fungible necessari per a cada tècnica o procediment.
Optimització de la utilització de material per a cada pràctica.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Campus de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia cursant els seus estudis al campus de Lleida
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda segons necessitats de la unitat i disponibilitat de l’alumne
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2500 € (250 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Joan Blanco Blanco
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris:
En la identificació de les dependències i materials fungibles i no fungibles de les diferents pràctiques
protocolꞏlitzades.
En la preparació i cura del material.
En la planificació i creació de calendari d’aules.
En la gestió del material fungible de les aules.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements d’anglès (fins a 1 punt)
Formar part de grup d’alumnes mentors de la FIF (fins a 3 punts)
Haver estat becari o becària del Laboratori d’Habilitats-aules de demostració en cursos anteriors amb una
valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a 3 punts).
Estudiantat matriculat de 3r curs del Grau en Infermeria (fins a 2 punts)
Ser estudiants d’algun grau o doble grau d’Infermeria (fins a 5 punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Laboratori d’Habilitats-aules de demostració

Codi d’identificació de la beca:
BC65

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat de Medicina
Projecte:
Programa de formació de clínica simulada
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Coneixement de les aules de demostració i de les respectives dependències.
Utilització de diferents models anatòmics, aparells i instrumental.
Identificació del material fungible necessari per a cada tècnica o procediment.
Prevenció del consum de material per a cada pràctica.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Unitat Docent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Av. Alcade Rovira Roure, 80
25198 Lleida

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a 4t o 5è curs de Medicina
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda segons disponibilitat de l’alumne
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i seguretat
social.
Tutor o tutora responsable:
Antonio Montero Matamala
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris:
En la identificació de les dependències i materials fungibles i no fungibles de les diferents pràctiques
protocolꞏlitzades.
En la preparació i cura del material.
En la planificació i creació de calendari d’aules.
En la gestió del material fungible de les aules en diferents empreses.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap
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Beca de colꞏlaboració:
Laboratori d’Habilitats-aules de demostració-Infermeria-Igualada

Codi d’identificació de la beca:
BC66

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Igualada)
Projecte:
Suport al programa de formació de clínica simulada en Infermeria al Campus d’Igualada
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Coneixement de les aules de demostració i de les respectives dependències (Campus i 4dHealth).
Utilització de diferents models anatòmics, aparells i instrumental.
Identificació del material fungible necessari per a cada tècnica o procediment.
Prevenció del consum de material per a cada pràctica.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Unitat Docent del Grau en Infermeria a Igualada
Av. Pla de la Massa, 8
08700 Igualada (Barcelona)
i
4dHealth
Passeig Verdaguer,130
08700 IGUALADA (BARCELONA)
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia cursant els seus estudis al campus d’Igualada
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda segons necessitats de la unitat i disponibilitat de l’alumne
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2500 € (250 € mensuals x 10 mesos) A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Glòria Tort Nasarre
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris:
En la identificació de les dependències i materials fungibles i no fungibles de les diferents pràctiques
protocolꞏlitzades.
En la preparació i cura del material.
En la planificació i creació de calendari d’aules.
En la gestió del material fungible de les aules en diferents empreses.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements d’anglès (fins a 1 punt)
Formar part de grup d’alumnes mentors de la FIF (fins a 3 punts)
Haver estat becari o becària del Laboratori d’Habilitats-aules de demostració en cursos anteriors amb una
valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a 3 punts).
Estudiantat matriculat de 3r curs del Grau en Infermeria (fins a 2 punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Laboratori d’Habilitats-aules de demostració-Fisioteràpia-Igualada

Codi d’identificació de la beca:
BC67

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Igualada)
Projecte:
Suport al programa de formació de clínica simulada en Fisioteràpia al Campus d’Igualada
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Coneixement de les aules de demostració i de les respectives dependències (Campus i 4dHealth).
Utilització de diferents models anatòmics, aparells i instrumental.
Identificació del material fungible necessari per a cada tècnica o procediment.
Prevenció del consum de material per a cada pràctica.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Unitat Docent del Grau en Infermeria a Igualada
Av. Pla de la Massa, 8
08700 Igualada (Barcelona)
i
4dHealth
Passeig Verdaguer,130
08700 IGUALADA (BARCELONA)
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia cursant els seus estudis al campus d’Igualada
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari de matí i tarda segons necessitats de la unitat i disponibilitat de l’alumne
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2500 € (250 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cristina Bravo Navarro
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris:
En la identificació de les dependències i materials fungibles i no fungibles de les diferents pràctiques
protocolꞏlitzades.
En la preparació i cura del material.
En la planificació i creació de calendari d’aules.
En la gestió del material fungible de les aules en diferents empreses.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements d’anglès (fins a 1 punt)
Formar part de grup d’alumnes mentors de la FIF (fins a 3 punts)
Haver estat becari o becària del Laboratori d’Habilitats-aules de demostració en cursos anteriors amb una
valoració positiva per part del tutor o tutora (fins a 3 punts).
Estudiantat matriculat de 3r o 4art curs del Doble Grau en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica (fins a 2
punts)
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beques de colꞏlaboració en el Centre Dolors Piera d’Igualtat
d’Oportunitats i Promoció de les Dones

Codi d’identificació de la beca:
BC68

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
Projecte:
Suport a les activitats del Centre Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les activitats del Centre Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
Suport al seguiment de les Polítiques de gènere i d'igualtat d'oportunitats de la Universitat de Lleida
Suport al Centre d’Estudis i Documentació de les Dones

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
Aulari, despatx 0.33 (Edifici Polivalent)
Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
10 h/setmana
En horari de matí
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250€ mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Ana Mª Romero Burillo
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen al pla de formació d’assistència obligatòria per al
becariat de colꞏlaboració.
Formació contínua en el Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Formació en gènere (fins a 1 punt).
Participació en organitzacions no governamentals, especialment les dedicades a activitats amb els colꞏlectius de
dones (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiant o estudianta haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits en relació amb aquesta
beca i la documentació acreditativa corresponent.

70

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Vicerectorat de Campus

Codi d’identificació de la beca:
BC69

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Vicerectorat de Campus
Projecte:
Suport a la Comissió de Medi Ambient
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a les tasques de la Comissió de Medi Ambient, amb especial atenció a tasques de comunicació,
sensibilització i difusió. Seguiment i colꞏlaboració en els projectes i activitats de la Comissió. Renovació i
actualització de la web.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Vicerectorat de Campus
Campus de Rectorat

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
10 h/setmana del dilluns al divendres, en horari flexible que caldrà concretar.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2.250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Carles Giné - Adjunt al VdC
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements demostrables en ús de xarxes socials (fins a 0,5 punts).
Formar part, o haver format part, d’alguna organització vinculada amb temes de medi ambient (fins a 1 punt).
Estar matriculat en la titulació de Comunicació i Periodisme Audiovisuals o tenir la titulació ( 2 punts) .
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de la Comissió de Medi Ambient amb una valoració positiva per part del
tutor/a (0,5 punts).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquen els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en el Vicerectorat de Campus

Codi d’identificació de la beca:
BC70

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Vicerectorat de Campus
Projecte:
Promoció de la Salut
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
- Suport a les tasques del projecte de Promoció de la Salut.
- Preparació de material de les companyes de la Salut.
- Suport en la recopilació de dades epidemiològiques

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
C/ Montserrat Roig 2
Lleida

Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant dels graus d'Infermeria, Fisioteràpia, Medicina o dels Màsters d'Educació per la Salut o de Recerca en
Ciències de la Salut o Estudiant de Doctorat en Ciències de la Salut
Dedicació horària:
20 h/setmana del dilluns al divendres, en horari flexible que caldrà concretar.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
4.500 € (500 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social
Tutor o tutora responsable:
Ramon Aiguadé Aiguadé.
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Amb la supervisió del tutor s'establirà un pla de formació específic en l'ùs de les TIC, recerca bibliogràfica,
confecció i disseny de campanyes de prevenció...

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
- Estudiant matriculat de Doctorat, fins a 1 punt.
- Ús de xarxes socials i especialment Twitter
- Cursos de formació específica en l’àmbit d’educació per a la Salut.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquen els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en Comunicació Web i Xarxes Socials

Codi d’identificació de la beca:
BC71

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Gabinet de Rectorat
Projecte:
Comunicació digital
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport en l’administració del web institucional, comunicació i xarxes socials de la UdL.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25001 Lleida
Edifici del Rectorat, segona planta, despatx 2.07
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
10 hores setmanals
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Alfred Iniesta
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació contínua en el servei on es presta la colꞏlaboració en relació amb la gestió de la informació.
Coneixement en el gestor de continguts de la UdL, OpenCMS.
Formació en manteniment, estratègies comunicatives i promoció de xarxes socials: Facebook, Twitter, YouTube,
etc.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixements en comunicació i xarxes socials (fins a 0,5 punts).
Coneixements de disseny gràfic, web i multimèdia (fins a 1 punt).
NOTA: l’estudiantat haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:

Colꞏlaboració i comunicació en activitats ICE

Codi d’identificació de la beca:
BC72

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Projecte:

Desenvolupament del Pla de Comunicació de l’ICE
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:

-Suport a la millora, desenvolupament i execució del Pla de Comunicació, tant en la presència a
Internet (Web i xarxes) com en la relació amb els mitjans que poden donar visibilitat a les activitats
pròpies de l’ICE
-Assistència en l’organització de tasques promocionals i de difusió d’activitats de l’ICE
-Obertura de canals de comunicació entre la UdL i els centres educatius no universitaris de les terres
de Lleida
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Despatx 0.04
Edifici Polivalent del Campus de Cappont
C. Jaume II, 71
E-25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
-Estar matriculat a 4t del Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals
-Ser competent en la creació de continguts per a la xarxa i domini multimèdia
-Tenir bon domini de la llengua catalana, castellana i anglesa (documentació acreditativa)
Dedicació horària:
10 h/setmana del dilluns al divendres, en horari de matí a concretar segons necessitats de la Unitat.
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Francesc Alamon Queralt
Pla de formació específic:
Aplicació dels coneixements obtinguts en les estudis de grau, en una situació real d’organització de la
comunicació.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Coneixement de les atribucions i funcions de l’ICE (fins a 2 punts).
Tenir bon domini de la llengua catalana, castellana i anglesa (fins a 2 punts).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Suport programa d’internacionalització a l’estudiantat

Codi d’identificació de la beca:
BC73

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Escola Politècnica Superior
Projecte:
Suport al programa de mobilitat internacional IAESTE a la UdL
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Assessorament i informació als estudiants de la UdL.
Difusió del programa IAESTE dins la UdL.
Suport a les relacions entre IAESTE i les empreses de Lleida.
Colꞏlaboració en la preparació de documentació dels estudiants de la UdL.
Altres tasques del LC IAESTE Lleida.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
IAESTE LC Lleida
Edifici Polivalent, despatx 3.06
C. Jaume II, 71
25001 - Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat a l’Escola Politècnica Superior, a l’ETSEA o a la FDET
Dedicació horària:
10 h/setmana, horari segons disponibilitat de l’estudiant
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
2250€ (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cristian Solé Cutrona
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Ser membre actiu de IAESTE (fins a 3 punts).
Coneixements de Wordpress (fins a 2,5 punts).
Valoració currículum (fins a 1,5 punts).
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en l’AULA THOMSON REUTERS FDET

Codi d’identificació de la beca:
BC74AB

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME
Projecte:
Suport a l’Aula Thomson Reuters FDET
Nombre de beques:
2
Descripció de la colꞏlaboració:
Assessorament als usuaris sobre el tractament de les bases de dades i el fons bibliogràfic de l’Aula Thomson
Reuters. Tractament del fons documental: material informàtic i bibliogràfic.
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Aula Thomson Reuters – espai 0.38
Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73
Campus de Cappont
Perfil de l'estudiant o estudianta:
- Estudiantat matriculat a 3r o 4t curs del grau en DRET
- Estudiantat matriculat a 4t o 5è curs del doble grau en DRET i ADE
- Estudiantat matriculat en els següents màsters de la FDET:
Doble Màster en Sistema de Justícia Penal i Màster en Advocacia
Màster en Advocacia
Màster en Gestió Administrativa
Els/les alumnes del grau en Dret i del Doble Grau en Dret i ADE cal tenir superats un mínim de 60 crèdits
Dedicació horària:
10 h/setmana, distribuïdes de dilluns a divendres, segons la disponibilitat de l’alumnat
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
Dotació econòmica:
2750 € cada beca (250 € mensuals x 11 mesos) per a cada beca. A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent
retenció de l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Dra. Mercè Serrano Masip
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
El becari/becària rebrà formació per part de Thomson Reuters Aranzadi.
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Haver estat becari/a el curs 2017/18 de l’Aula Thomson Reuters amb una valoració positiva per part del tutor/a
(fins a 2 punts).
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en Programa Nèstor i Programa UdLxTothom

Codi d’identificació de la beca:
BC75

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Vicerectorat d’Estudiants
Projecte:
Suport al Programa Nèstor i al Programa UdL per a tothom
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
La tasca consistirà en donar suport al desenvolupament del Programa Nèstor (orientació i tutoria universitària),
incloent la recerca i la preparació de documentació per accions externes que es puguin dur a terme i suport al
programa UdL per a tothom en la recollida de demandes dels centres i de l’estudiantat, en la gestió de solꞏlicituds
d’ajuts i en altres tasques del Programa.

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Campus de Cappont
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiantat matriculat a la UdL
Dedicació horària:
10 hores setmanals, dos dies a la setmana
Període de colꞏlaboració:
Des del 17 de setembre 2018 al 30 de juny 2019
Dotació econòmica:
2.375€ (250€ mensuals x 9,5 mesos aprox). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
María Sánchez Fernández
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació específica en relació a les activitats que s’hi desenvolupen
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
- Tenir coneixements sobre atenció a la diversitat, necessitats educatives singulars i suport a la inclusió.
- Es valoraran coneixements i formació psicopedagògica
- Coneixements d’ofimàtica
- Estar cursant titulacions dels àmbits d’Educació, Treball Social, Psicologia i Salut.
NOTA: l’estudiant haurà d’aportar un currículum on s’especifiquin els mèrits amb relació a aquesta beca i la
documentació acreditativa corresponent.
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració en la Sala d’Estimulació Cognitiva de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social

Codi d’identificació de la beca:
BC76

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Projecte:
Suport a la Sala d’Estimulació Cognitiva
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
Suport a la posta en marxa de l’aula.
Seguiment de les activitats que s’hi desenvolupin

Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Campus de Cappont
Av. de l'Estudi General, 4
E-25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiants matriculats de 4t curs de Grau i de Màster en la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Dedicació horària:
15 h/setmana en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019
Dotació econòmica:
3750 € cada beca (375 € mensuals x 10 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de
l’IRPF i seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Ramona Ribes Castells
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
Formació específica en relació a les activitats que s’hi desenvolupen.

Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap
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Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport al Programa Mentor de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)

Codi d’identificació de la beca:
BC77

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Projecte:
Programa Mentor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
‐
uport als coordinadors del programa mentor del centre
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les
assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació...)
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre aspectes socials (organització de la Universitat i de la Facultat;
instalꞏlacions; associacions d’estudiantat...)
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat en els estudis que ofereix el centre
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
2.250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Paquita Santiveri Morata
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris per tal d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per fer
de mentors
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

79

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport al Programa Mentor de la Facultat de
Lletres

Codi d’identificació de la beca:
BC78

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat de Lletres
Projecte:
Programa Mentor de la Facultat de Lletres
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
‐
‐
uport als coordinadors del programa mentor del centre
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les
assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació...)
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre aspectes socials (organització de la Universitat i de la Facultat;
instalꞏlacions; associacions d’estudiantat...)
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat de Lletres
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat en els estudis que ofereix el centre
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
2.250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Maria Isabel Santaulària Capdevila
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris per tal d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per fer
de mentors
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

80

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport al Programa Mentor de la Facultat de
Medicina

Codi d’identificació de la beca:
BC79

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat de Medicina
Projecte:
Programa Mentor de la Facultat de Medicina
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
‐
uport als coordinadors del programa mentor del centre
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les
assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació...)
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre aspectes socials (organització de la Universitat i de la Facultat;
instalꞏlacions; associacions d’estudiantat...)
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat de Medicina
Campus de Ciències de la Salut
C. de Montserrat Roig, 2
E-25008 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat en els estudis que ofereix el centre
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
2.250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Antonio Abellan Ródenas
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris per tal d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per fer
de mentors
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

81

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport al Programa Mentor de la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia

Codi d’identificació de la beca:
BC80

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Projecte:
Programa Mentor de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
‐
uport als coordinadors del programa mentor del centre
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les
assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació...)
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre aspectes socials (organització de la Universitat i de la Facultat;
instalꞏlacions; associacions d’estudiantat...)
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Campus de Ciències de la Salut
C/ Montserrat Roig, 2
25198 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat en els estudis que ofereix el centre
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
2.250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Erica Briones Vozmediano
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris per tal d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per fer
de mentors
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

82

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport al Programa Mentor de la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia d’Igualada

Codi d’identificació de la beca:
BC81

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia d’Igualada
Projecte:
Programa Mentor de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia d’Igualada
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
‐
uport als coordinadors del programa mentor del centre
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les
assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació...)
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre aspectes socials (organització de la Universitat i de la Facultat;
instalꞏlacions; associacions d’estudiantat...)
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia d’Igualada
Av. Pla de la Massa, 8
E08700 Igualada, Barcelona
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiant matriculat en els estudis que ofereix el centre
Dedicació horària:
10 h/setmana, en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
2.250 € (250 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Jordi Martínez Soldevila
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris per tal d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per fer
de mentors
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

83

Beca de colꞏlaboració:
Beca de colꞏlaboració de suport al Programa Mentor de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)

Codi d’identificació de la beca:
BC82

Unitat que proposa la beca on s’adscriurà el becari o becària:
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)
Projecte:
Programa Mentor de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Nombre de beques:
1
Descripció de la colꞏlaboració:
‐
uport als coordinadors del programa mentor del centre
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les
assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació...)
‐
uport en l’orientació a l’estudiant novell sobre aspectes socials (organització de la Universitat i de la Facultat;
instalꞏlacions; associacions d’estudiantat...)
Lloc i adreça on es prestarà la colꞏlaboració:
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Campus de Cappont
Av. de l'Estudi General, 4
E-25001 Lleida
Perfil de l'estudiant o estudianta:
Estudiants d’últim any de grau o estudiants de màster, que hagin aprovat 120 crèdits del centre d’Educació,
Psicologia i Treball Social
Dedicació horària:
15 h/setmana, en horari a determinar pel centre
Període de colꞏlaboració:
Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de maig de 2019
Dotació econòmica:
3.375 € (375 € mensuals x 9 mesos). A aquesta quantitat s’hi aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF i
seguretat social.
Tutor o tutora responsable:
Cristina Torrelles Nadal
Pla de formació específic:
Cursos de formació general en els àmbits que s’indiquen en el pla de formació d’assistència obligatòria per a tots
els becaris.
A l’inici de la colꞏlaboració es formarà els becaris per tal d’adquirir els coneixements i habilitats necessàries per fer
de mentors
Mèrits específics de la beca que es tindran en compte:
Cap

