
  

 

 

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ TECNOCAMPUS 
CURS 2018-19 

 
Aquesta convocatòria es regeix sota la Normativa de les beques de col·laboració al Tecnocampus 

aprovada per Resolució de la Presidència i Direcció General de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme amb núm. RP25/2017 de 12 de juliol de 2017 

 
1. OBJECTE 
 
L’objecte de la present convocatòria és oferir la possibilitat que l’estudiantat de Tecnocampus 
desenvolupi tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis de la Fundació 
Tecnocampus Mataró Maresme. 
 
Les beques responen a tasques de col·laboració i suport a projectes, departaments o serveis de 
la Fundació Tecnocampus que, per les seves característiques i la seva durada, no impliquen 
l'ocupació d'un lloc de treball ni la seva substitució. 
 
 
2. NOMBRE I CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES 
 
Es convoquen 64 places de beques per col·laborar en els serveis i unitats de Tecnocampus 
d’acord amb les fitxes de les beques que es troben en l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
Les beques tenen durades diferents, d’acord amb les característiques del serveis i/o unitats. En 
tot cas, la col·laboració podrà iniciar-se com a molt d’hora el dia 15 d’octubre de 2018 i acabar 
com a molt tard el 14 d’octubre de 2019. La durada de cada beca quedarà fixada en la fitxa de 
la beca corresponent i s’exclourà el mes d’agost.  
 
No obstant això, la Direcció General de Tecnocampus es reserva el dret de modificar les dates i 
el període de col·laboració de les beques en funció de les necessitats del servei, de la unitat o 
de la Fundació.  
 
Totes les característiques de les beques ofertades, d’acord amb el que es recull a l’article 3 de la 
Normativa de les beques de col·laboració al Tecnocampus, es poden consultar a l’annex I 
d’aquesta convocatòria.  
 
Les activitats que ha de portar a terme la persona adjudicatària de la beca són les que es 
determinen en la fitxa de la beca, d’acord amb els criteris establerts a l’article 10 de la Normativa 
de les beques de col·laboració al Tecnocampus. 
 

Els becaris i becàries no poden exercir autoritat ni són responsables últims de les tasques en què 
col·laboren. En tot moment la seva activitat estarà dirigida o assessorada pel responsable de la 
beca que apareix a la fitxa de la beca. 
 
Els drets i les obligacions dels becaris i becàries són els previstos en l’article 11 de la Normativa 
de les beques de col·laboració al Tecnocampus amb les condicions específiques fixades a la fitxa 
de la beca corresponent que es publica a l’annex I d’aquesta convocatòria.  
 
Pel que fa a permisos per a qüestions privades, la decisió correspon a la persona responsable de 
la beca així com l’eventual recuperació del temps per part de l'estudiant/a en els supòsits que 
el responsable de la beca ho consideri necessari. 
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Les beques s’extingeixen una vegada ha finalitzat el període o períodes per al/s qual/s s’han 
concedit, i en tot cas quan es doni algun dels supòsits previstos en l’article 9 de la normativa de 
les beques de col·laboració al Tecnocampus.  
 
En cap cas, el fet de gaudir d’aquesta beca tindrà efectes juridicolaborals entre la persona 
beneficiària i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. 
 
Abans de finalitzar el període o períodes de col·laboració, els becaris i becàries han de 
complimentar l’avaluació final sobre l’estada com a becari de les beques de col·laboració 2018-
19 d’acord amb les instruccions que els farà arribar el Servei de Secretaria General i Recursos 
Humans. 
  
3. REQUISITS DE SOL·LICITANTS I BENEFICIARIS 
 
Poden sol·licitar i ser beneficiaris d’aquestes beques els estudiants matriculats en el curs 
acadèmic 2018/19 de titulacions de grau impartides pels Centres Universitaris TecnoCampus. 
 
És requisit indispensable estar matriculat durant el període en què estigui en vigor la beca de 
col·laboració, així com el compliment dels deures del becari i dels requeriments específics que 
es puguin establir per a cada beca en concret. 
 
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds es presentaran electrònicament mitjançant formulari normalitzat, des del dia de 
la publicació de la convocatòria i fins el dia 2 de setembre de 2018 inclòs. 
 
L’estudiant/a podrà sol·licitar més d’una beca, fins a un màxim de 3, especificant clarament el 
seu ordre de preferència.  
 
Caldrà en tots els casos adjuntar el CV en el que s’especifiquin clarament els mèrits, la formació 
i l’experiència en relació amb els aspectes que es valoren en cada beca i que apareixen recollits 
a la fitxa. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions de la convocatòria en la 
seva totalitat i l’autorització per part de l’estudiant o estudianta per accedir al seu expedient 
acadèmic per tal de poder fer la valoració de la seva sol·licitud. 
 
5. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Els criteris de valoració i els marges de puntuació estan recollits a l’article 6 de la normativa de 
les beques de col·laboració al Tecnocampus.  
 
Les persones a les quals no els hagi estat adjudicada cap beca romandran en la llista d’espera i, 
en funció de les renúncies, vacants o ampliacions que es vagin produint, se’ls podrà adjudicar la 
beca per a la que estiguin en llista d’espera.  
 
La Direcció General de Tecnocampus és l’òrgan responsable de la resolució de la convocatòria i 
d’adjudicació de les beques.  
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Tal i com es recull a l’article 6 de la Normativa de les beques de col·laboració al Tecnocampus, 
es publicarà en primer terme una llista provisional d’adjudicació de les beques al web del 
Tecnocampus i a altres espais que es considerin adequats. A partir d’aquesta publicació els 
estudiants disposaran d’un termini de 5 dies naturals per presentar-hi al·legacions amb 
l’exposició de motius i la documentació justificativa que creguin escaient. Transcorregut aquest 
període, i en cas de no rebre cap al·legació la llista d’adjudicataris provisional esdevindrà 
definitiva i s’emetrà la resolució corresponent. En cas de rebre al·legacions, i un cop valorades 
les mateixes, es publicarà la resolució de les al·legacions amb la llista d’adjudicataris definitiva.  
 
L’adjudicació definitiva serà notificada als beneficiaris per part de Secretaria General i Recursos 
Humans 
 
6. ACCEPTACIÓ DE LA BECA 
 
El procediment i terminis per a l’acceptació de la beca queden recollits a l’article 7 de la 
Normativa de les beques de col·laboració al Tecnocampus.  
 
7. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
És potestat de Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus rebre i tramitar la 
resolució de les incidències que es puguin produir en relació a les beques de col·laboració 
Tecnocampus 2017-18. 
 
El becari o becària podrà dirigir un escrit adreçat a Secretaria General i Recursos Humans de 
Tecnocampus o correu electrònic a (bequescol@tecnocampus.cat) en cas que consideri que es 
produeix qualsevol incidència durant la col·laboració. 
 
8. PAGAMENT 
 
El pagament de les beques concedides es farà mensualment a finals de mes per transferència 
bancària i proporcionalment als dies en que s’ha dut a terme la col·laboració. 
 
La retribució mensual serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut mensual 
sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat social 
que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 
 
En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de 
la beca (annex II) seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les beques de 
col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en 
aquest mateix article. 
 
9. SEGURETAT SOCIAL I BAIXA PER MALALTIA 
 
Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la 
Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que es regulen els 
termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que 
participin en programes de formació, en desenvolupament d’allò previst a la disposició 
addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i 
modernització del sistema de la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de 
MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i donats de baixa 
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automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot 
tramitar l’alta a MUFACE novament. 
 
Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real 
Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a presentar el comunicat 
mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de 
presentar per correu electrònic a rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. 
Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals 
al PIE que els farà arribar a Recursos Humans de Tecnocampus. 
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ANNEX I : FITXES DESCRIPTIVES DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
 

Codi     Nom de la beca 
Número de 
becaris 

Import mensual 
a percebre 

BC 51 /2018-19 ESCSET Càtedra Economia Social 1              360,00 €  

BC 35 /2018-19 ESCSET Emprenedoria Universitària 1              360,00 €  

BC 45 /2018-19 ESCSET Gestió idiomes 1              360,00 €  

BC 36 /2018-19 ESCSET Màster Emprenedoria 1              450,00 €  

BC 2 /2018-19 ESCSET Recerca 2              360,00 €  

BC 43 /2018-19 ESCSET Relacions internacionals 1              360,00 €  

BC 44 /2018-19 ESCSET Suport a coordinacions 1              450,00 €  

BC 25 /2018-19 ESCST CAFE 1              360,00 €  

BC 50 /2018-19 ESCST Fisioteràpia 1              360,00 €  

BC 22 /2018-19 ESCST General 1              360,00 €  

BC 21 /2018-19 ESCST Infermeria 1              360,00 €  

BC 23 /2018-19 ESCST Recerca 1              180,00 €  

BC 5 /2018-19 ESUPT Centre de Coneixement Urbà primavera 1              450,00 €  

BC 4 /2018-19 ESUPT Centre de Coneixement Urbà tardor 1              450,00 €  

BC 34 /2018-19 ESUPT General 1              270,00 €  

BC 30 /2018-19 ESUPT Ràdio GMA matí 1              180,00 €  

BC 53 /2018-19 ESUPT Ràdio GMA tarda 1              180,00 €  

BC 33 /2018-19 ESUPT Revista científica JoSSIT 1               90,00 €  

BC 31 /2018-19 ESUPT Showroom, Innovació, Suport 1              270,00 €  

BC 17 /2018-19 ESUPT Videojocs programació 1              216,00 €  

BC 37 /2018-19 ESUPT Videojocs 1              216,00 €  

BC 15 /2018-19 FUNDACIÓ Administració i finances 1              360,00 €  

BC 16 /2018-19 FUNDACIÓ Alumni i Universitat-Empresa 1              360,00 €  

BC 7 /2018-19 FUNDACIÓ Biblioteca-CRAI matí 1              540,00 €  

BC 8 /2018-19 FUNDACIÓ Biblioteca-CRAI tarda 1              540,00 €  

BC 49 /2018-19 FUNDACIÓ Campus Saludable Esport 1              360,00 €  

BC 52 /2018-19 FUNDACIÓ Campus Saludable Salut 1              360,00 €  

BC 24 /2018-19 FUNDACIÓ Carreres Professionals 1              360,00 €  

BC 26 /2018-19 FUNDACIÓ Comunicació 1              360,00 €  

BC 27 /2018-19 FUNDACIÓ Comunicació digital 1              360,00 €  

BC 28 /2018-19 FUNDACIÓ Dia Mundial de la Televisió 1              270,00 €  

BC 12 /2018-19 FUNDACIÓ Empresa Emprenedoria 3              360,00 €  

BC 48 /2018-19 FUNDACIÓ Formació interna i recursos humans 1              360,00 €  

BC 14 /2018-19 FUNDACIÓ Gestió Acadèmica 1              450,00 €  

BC 32 /2018-19 FUNDACIÓ Informàtica, sistemes telecomunicacions 5              360,00 €  

BC 41 /2018-19 FUNDACIÓ Laboratori mecatrònica 2              450,00 €  

BC 40 /2018-19 FUNDACIÓ Laboratoris electrònica 2              360,00 €  

BC 18 /2018-19 FUNDACIÓ Màrqueting, captació i promoció de graus matí 1              360,00 €  

BC 20 /2018-19 FUNDACIÓ Màrqueting, captació i promoció de graus tarda 1              270,00 €  

BC 46 /2018-19 FUNDACIÓ PIE matí 1              360,00 €  

BC 47 /2018-19 FUNDACIÓ PIE tarda 1              360,00 €  

BC 19 /2018-19 FUNDACIÓ Promoció i captació màsters i postgraus 1              360,00 €  

BC 1 /2018-19 FUNDACIÓ Qualitat 1              360,00 €  
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Codi     Nom de la beca 
Número de 
becaris 

Import mensual 
a percebre 

BC 29 /2018-19 FUNDACIÓ Ràdio universitària matí 1              270,00 €  

BC 54 /2018-19 FUNDACIÓ Ràdio universitària tarda 1              270,00 €  

BC 42 /2018-19 FUNDACIÓ Recepció 1              450,00 €  

BC 3 /2018-19 FUNDACIÓ Recerca 1              180,00 €  

BC 6 /2018-19 FUNDACIÓ Relacions Internacionals 1              360,00 €  

BC 38 /2018-19 FUNDACIÓ SERMAT matí 3              360,00 €  

BC 39 /2018-19 FUNDACIÓ SERMAT tarda 3              360,00 €  

BC 11 /2018-19 FUNDACIÓ Vida Universitària 1              360,00 €  

Total general   64  
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ANNEX II : RENÚNCIA DE LA BECA DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
 
Dades personals 
 
Nom i cognoms:  

 
NIF: 

 
Telèfon: 

 
Exposo 
 
Que m’han concedit la beca de col·laboració (codi i nom de la beca):  

 

Sol·licito 
 
Que tramiteu la meva renúncia a la beca concedida pels motius següents: 

 
 

 
Sent el darrer dia de prestació de la col·laboració el dia:  

 
 
 
 
Mataró, ___ de _______ de _____ 
 
 
 
 
Signatura 
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC51/2018-19 ESCSET Càtedra Economia Social 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC51/2018-19 ESCSET Càtedra Economia Social  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Eloi Serrano  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 16 Oct 2018  Data final: 30 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Ajudar en els diferents projectes de recerca de la Càtedra, tant en els àmbits administratius com de recerca. 

Realitzar tasques administratives en qualsevol activitat que impulsi o realitzi la Càtedra. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Expedient Acadèmic. 

Interès per a la recerca i l'economia social. 

Alt domini ofimàtica. 

Estar en 3er o 4art de carrera. 

PROJECTE COMPTABLE        

CATEDRAES
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC35/2018-19 ESCSET Emprenedoria Universitària 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC35/2018-19 ESCSET Emprenedoria Universitària  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Marian Buil Fabregà  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 31 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport en el foment de l'emprenedoria entre els estudiants 

Suport en les accions d'emprenedoria  

Suport en les tasques de seguiment de les activitats de l'itinerari emprenedor 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixements en emprenedoria, innovació i màrqueting. 

Experiencia previa en tasques de disseny implementació i seguiment de programes d'emprenedoria   

Esperit emprenedor.  

Iniciativa. 

Treball en equip.  

Empatia. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE120004
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC45/2018-19 ESCSET Gestió idiomes 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC45/2018-19 ESCSET Gestió idiomes  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Noemí Ruiz Munzón  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Tasques de suport en la gestió dels idiomes i comunicació, gestió documental, recollida i depuració de dades i gestió d’agendes. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Domini de l'Excel, outlook i eines informàtiques, coneixements de funcions administratives, màrqueting i gestió web. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE090011
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC36/2018-19 ESCSET Màster Emprenedoria 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC36/2018-19 ESCSET Màster Emprenedoria  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Giovanni Giusti  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

450 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport a la coordinació i gestió del Màster Emprenedoria: gestió de l'agenda de les diferents activitats i esdeveniments del màster, 

suport a la gestió de les xarxes socials, actualització de la informació de la web dels diferents esdeveniments del màster, suport en 

la gestió de les aules Moodle dels professors, etc. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Nivell intermig d'excel. 

Domini de les Xarxes Socials i Màrqueting digital.  

Capacitat creativa i analítica. 

PROJECTE COMPTABLE        

MEMPREN09
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC2/2018-19 ESCSET Recerca 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC2/2018-19 ESCSET Recerca  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Josep Maria Raya Vilchez  

NÚMERO DE PLACES           

2 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 21 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

720 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Recerca d'informació, generació de dades, participació en projectes de recerca dels investigadors del grup GRAEFES 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Recerca d'informació. 

Coneixement econòmic i empresarial bàsic. 

Coneixement estadístic bàsic. 

Rigor. 

Capacitat d'anàlisi. 

PROJECTE COMPTABLE        

GRAEFES
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC43/2018-19 ESCSET Relacions internacionals 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC43/2018-19 ESCSET Relacions internacionals  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Aleksander Kucel  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a les necessitats organitzatives del responsable de acàdemic de relacions internacionals de l'ESCSET. Respondre emails, 

organitzar documentació, vigilar terminis, col·laborar amb Serveis Campus, atendre estudiants Incoming i Outgoing. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Anglès avançat 

Perserverant 

Organitzat(da) 

Puntual 

PROJECTE COMPTABLE        

ADEANGLES
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC44/2018-19 ESCSET Suport a coordinacions 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC44/2018-19 ESCSET Suport a coordinacions  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Ivette Fuentes Molina  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

450 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Tasques de suport a les coordinacions dels graus de l'Escola. Donar suport en la gestió de comunicació, gestió documental, recollida 

i depuració de dades de les enquestes de satisfacció de practiques i gestió d’agendes. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixements informatics bàsics. 

Coneixements de funcions administratives, marketing i gestió web. 

Nivell d'anglès B2.2. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE120004
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC25/2018-19 ESCST CAFE 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC25/2018-19 ESCST CAFE  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Noemi Serra  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí i tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 31 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Tenir la web i el Bloc de Grau de CAFE actualitzada (PDA, docents, instal·lacions, normatives, vídeos, continguts). 

Gestionar les xarxes socials relacionades en l’àmbit del Grau, agregar notícies noves, proposar notícies de l’Escola i el Grau (activar 

l'E-campus,...). 

Gestionar i controlar les reserves puntuals dels alumnes de la Sala Polivalent segons la normativa estipulada. 

Arxivar documentació. 

Col·laborar en els projectes de recerca i docència de l’Escola als nous espais. 

Promocionar actes ESCST 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Domini de les xarxes socials, domini d’internet, paquet Office. 

Experiència académica i/o laboral en el món de l’esport i/o activitat física (organització d’esdeveniments esportius, rendiment 

esportiu, gestió esportiva,...). 

Habilitats comunicatives, treball en equip, serietat i responsabilitat 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE110003
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC50/2018-19 ESCST Fisioteràpia 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC50/2018-19 ESCST Fisioteràpia  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Luciana Moizé Arcone  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí i tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 15 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Gestió dels espais de fisioteràpia per ús d'autoaprenentatge 

Gestió, organització i control del material del Grau en fisioteràpia 

Feines pròpies de promoció del Grau en Fisioteràpia 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Capacitat d'organització 

Coneixements en Microsoft office (excel) 

PROJECTE COMPTABLE        

FISIOTERA
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC22/2018-19 ESCST General 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC22/2018-19 ESCST General  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Esther Cabrera  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 16 Oct 2018  Data final: 25 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

- Tasques administratives 

- Suport a la Direcció 

- Actes protocol·laris 

- Organització d'events 

- Organització material 

- Introducció dades aplicatiu practicum 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

- Competències en tasques administratives 

- Competències en ofimàtica 

- Competències en xarxes socials 

- Competències interpersonals 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE120005
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC21/2018-19 ESCST Infermeria 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC21/2018-19 ESCST Infermeria  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Carolina Chabrera  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí i tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 19 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

- Gestionar les reserves i controlar les instal·lacions pròpies en hores no lectives però d'activitat autònoma. 

- Controlar l'ús del material que demanin els alumnes. 

- Donar suport al professorat de Infermeria. 

- Donar suport als actes de promoció del Grau. 

- Preparar i donar suport d'actes institucionals. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

- Coneixements relacionats amb el material específic del Grau en Infermeria. 

- Coneixements de funcionament del CSIS. 

- Domini d'ofimàtica. 

- Habilitats comunicatives, treball en equip, comrpomís i responsabilitat. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE100003
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC23/2018-19 ESCST Recerca 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC23/2018-19 ESCST Recerca  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Esther Cabrera  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

10 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 16 Oct 2018  Data final: 30 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

180 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

- Suport a la recerca del grup GRACIS 

- Ajuda als investigadors 

- Promoció de les linees de recerca 

- Ajuda en les convocatòries de finançament 

- Ajuda a la publicació 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

- Competències en recerca 

- Competències en ofimàtica 

- Competències en cerca bibliogràfica 

- Competències interpersonals. 

PROJECTE COMPTABLE        

GRACE
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC5/2018-19 ESUPT Centre de Coneixement Urbà primavera 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC5/2018-19 ESUPT Centre de Coneixement Urbà primavera  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Miquel Roca Cisa  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 01 Apr 2019  Data final: 30 Jun 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

450 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Manteniment de Bases de Dades 

Migració de dades 

Publicació de dades en el servidor 

Programació de Plug-ins 

Programació d'aplicacions web 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Experiència en SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) 

Experiència en QGIS I POSTGRES 

Experiència en PYTON 

Experiència en HTML/CSS, JAVASCRIPT i PHP 

Ser estudiant del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió I Sistemes 

de la Informació 

PROJECTE COMPTABLE        

TRA110001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC4/2018-19 ESUPT Centre de Coneixement Urbà tardor 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC4/2018-19 ESUPT Centre de Coneixement Urbà tardor  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Miquel Roca Cisa  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Jan 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

450 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Manteniment de Bases de Dades 

Migració de dades 

Publicació de dades en el servidor 

Programació de Plug-ins 

Programació d'aplicacions web 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Experiència en SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) 

Experiència en QGIS I POSTGRES 

Experiència en PYTON 

Experiència en HTML/CSS, JAVASCRIPT i PHP 

Ser estudiant del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió I Sistemes 

de la Informació 

PROJECTE COMPTABLE        

TRA110001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC34/2018-19 ESUPT General 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC34/2018-19 ESUPT General  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Montse Rabassa Jou  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

15 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Nov 2018  Data final: 19 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

270 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Elaboració d'informes, maquetació, estadístiques i presentacions. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Domini del word i l'excel 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE120003
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC30/2018-19 ESUPT Ràdio GMA matí 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC30/2018-19 ESUPT Ràdio GMA matí  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Daniel Torras i Segura  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

10 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Jun 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

180 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a les pràctiques de les assignatures de ràdio de GMA (104314 - Ràdio i 104825 - Pràctiques Radiofòniques). 

Actuar com a tècnic/a en els treballs dels alumnes quan la dinàmica docent ho requereixi. 

Donar suport la recerca sobre ràdio i els components del llenguatge radiofònic. 

Solucionar dubtes i problemes en el procés d'emissió. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement del medi radiofònic i de l'emissió 

Enregistrament i edició de so al control de ràdio 

Habilitats comunicatives 

Capacitat i iniciativa per resoldre incidències 

Coneixement dels estudis de ràdio del TecnoCampus 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE120003
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC53/2018-19 ESUPT Ràdio GMA tarda 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC53/2018-19 ESUPT Ràdio GMA tarda  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Daniel Torras i Segura  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

10 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Jun 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

180 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a les pràctiques de les assignatures de ràdio de GMA (104314 - Ràdio i 104825 - Pràctiques Radiofòniques). 

Actuar com a tècnic/a en els treballs dels alumnes quan la dinàmica docent ho requereixi. 

Donar suport la recerca sobre ràdio i els components del llenguatge radiofònic. 

Solucionar dubtes i problemes en el procés d'emissió. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement del medi radiofònic i de l'emissió 

Enregistrament i edició de so al control de ràdio 

Habilitats comunicatives 

Capacitat i iniciativa per resoldre incidències 

Coneixement dels estudis de ràdio del TecnoCampus 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE120003
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC33/2018-19 ESUPT Revista científica JoSSIT 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC33/2018-19 ESUPT Revista científica JoSSIT  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Daniel Torras i Segura  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

5 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 01 Apr 2019  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

90 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport a l'edició lingüística i traducció d'articles científics 

Suport en la comunicació a través de xarxes 

Suport en la recerca de l'àmbit de la revista JoSSIT 

Suport en la publicació online de textos i pdfs 

Suport en la coordinació amb els autors 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Redacció i edició de textos en català, castellà i anglès 

Competència comunicativa en anglès (mínim B2) 

Capacitat d'organització 

Iniciativa per a resoldre dubtes i problemes 

Competències digitals d'autoedició en blogs i semblants 

Coneixement del sistema de citació acadèmica i científica 

PROJECTE COMPTABLE        

REVSSIT
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC31/2018-19 ESUPT Showroom, Innovació, Suport 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC31/2018-19 ESUPT Showroom, Innovació, Suport  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Mª Soliña Barreiro González  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

15 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 25 Jun 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

270 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

-Suport i actualització del Showroom- 

-Suport tecnològic en el desenvolupament del projecte innovació CasTitanlux (plataforma, rutina, interacció). 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

- Haver estudiat i aprovat el llenguatge audiovisual (1r GMA) i Periodisme Digital (2on GMA) 

-Tenir coneixements bàsics de programació 

-Tenir coneixements bàsics de redacció periodística i rutines informatives. 

-Capacitat de treball interdisciplinari 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE090008
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC17/2018-19 ESUPT Videojocs programació 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC17/2018-19 ESUPT Videojocs programació  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Ester Bernadó Mansilla  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

12 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Jun 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

216 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport al professorat de la titulació de videojocs assistint als estudiants en la realització de tasques acadèmiques dins l'àmbit 

de la programació elemental. 

Reforç de les sessions de laboratori de les assignatures de desenvolupament. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Bon nivell de programació (C#, Unity) acreditat en l'expedient acadèmic.  

Facilitat en les relacions interpersonals. 

PROJECTE COMPTABLE        

VIDEOJOCS
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC37/2018-19 ESUPT Videojocs 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC37/2018-19 ESUPT Videojocs  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Adso Fernández Baena  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

12 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

216 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport al Grau de Videojocs per a: 

* Actualitzar el repositori de projectes del Grau. 

* Mantenir el laboratori 1 (zona de consoles, software dels ordinadors). 

* Suport a l'organització d'activitats del Grau: Jornada de Portes Obertes i Saló de l’Ensenyament, Cicle de Conferències i d'altres. 

* Manteniment de les xarxes socials del Grau: blog + facebook + twitter. 

* Gestió de documentació. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Capacitat de comunicació oral i escrita. 

Coneixement dels videojocs, indústria i actualitat dels videojocs. 

Estar als darrers cursos del Grau de Videojocs (preferentment 3r i 4rt). 

PROJECTE COMPTABLE        

VIDEOJOCS
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC15/2018-19 FUNDACIÓ Administració i finances 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC15/2018-19 FUNDACIÓ Administració i finances  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Ma. José Ortuño Siles  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Seguiment de gestió de comandes de compres 

Enregistrament comptable i analític 

Suport en la gestió documental 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Estudiant en Grau d'ADEiGI 

Coneixement comptabilitat 

Experiencia programa informàtic per enregistrament comptable 

Coneixement Excel 

Capacitat d'atenció al públic (contacte amb proveïdors) 

Actitut de treball en equip 

PROJECTE COMPTABLE        

GEN090001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC16/2018-19 FUNDACIÓ Alumni i Universitat-Empresa 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC16/2018-19 FUNDACIÓ Alumni i Universitat-Empresa  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Sandra Sánchez López  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport en la gestió del programa Alumni (antics alumnes: https://alumni.tecnocampus.cat/) i amb la xarxa d'empreses premium que 

col.laboren amb Tecnocampus:  

- gestió de la pàgina web alumni 

- atenció a les empreses i graduats 

- xarxes socials 

- indicadors 

- gestió BBDD 

- actualització de materials de difusió (web, catàleg, ..) 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Bona comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès.  

Es requereix un bon nivell de redacció 

Habilitats digitals i domini de les XXSS 

Excel i outlook 

Persona organitzada, creativa i amb iniciativa 

PROJECTE COMPTABLE        

CCPP
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC7/2018-19 FUNDACIÓ Biblioteca-CRAI matí 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC7/2018-19 FUNDACIÓ Biblioteca-CRAI matí 

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Elisabet Cassà  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

30 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

540 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a l'atenció als usuaris de la biblioteca i al manteniment del funcionament ordinari del servei en període de dilluns a 

divendres. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Habilitats de comunicació oral.  

Habilitats de comunicació escrita.  

Habilitats digitals.  

Responsabilitat.  

Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC8/2018-19 FUNDACIÓ Biblioteca-CRAI tarda 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC8/2018-19 FUNDACIÓ Biblioteca-CRAI tarda  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Elisabet Cassà  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

30 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

540 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a l'atenció als usuaris de la biblioteca i al manteniment del funcionament ordinari del servei en període de dilluns a 

divendres. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Habilitats de comunicació oral.  

Habilitats de comunicació escrita.  

Habilitats digitals.  

Responsabilitat.  

Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC49/2018-19 FUNDACIÓ Campus Saludable Esport 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC49/2018-19 FUNDACIÓ Campus Saludable Esport  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Alba Pardo Fernandez  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Dinamitzar activitats d'activitat física, salut i esportives pels estudiants. Dinamitzar sessions d'exercicis al Parc Urbà de Salut 

Tecnocampus. Organitzar i Dinamitzar el Dia Mundial de l'Activitat Física i la Salut. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement i capacitats d'organitzar i dinamitzar activitats esportives. Bon comunicador. Proactivitat. Capacitat per adaptar 

activitats esportives a l'entorn i als participants. Coneixements i capacitats de dinamització de jocs i activitats físiques recreatives. 

Capacitat de resolució de problemes. Preferentment estudiant del Grau de CAFE o Doble titulació CAFE/Fisioteràpia 

PROJECTE COMPTABLE        

CAMPSALUT
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC52/2018-19 FUNDACIÓ Campus Saludable Salut 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC52/2018-19 FUNDACIÓ Campus Saludable Salut  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Alba Pardo Fernandez  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Organitzar i planificar les activitats vinculades a la salut i dies mundials de la salut pels estudiants. Donar suport a la comissió 

d'estudiants Campus Saludable. Crear material de salut per la web i xarxes socials. Organitzar tallers d'alimentació i benestar pels 

estudiants. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixements i capacitats d'organització i planificació d'activitats vinculades a la salut, activitat física i alimentació. Lideratge. 

Proactivitat. Coneixement en màrqueting i xarxes socials. Anglès. 

PROJECTE COMPTABLE        

CAMPSALUT
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC24/2018-19 FUNDACIÓ Carreres Professionals 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC24/2018-19 FUNDACIÓ Carreres Professionals  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Laura García Llamas  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Front Office, atenció presencial, correu electrònic i telefònica. Suport en la difusió de les activitats del servei a través dels canals de 

comunicació (XXSS, web, Agenda, etc.). Suport en l'organització d’activitats i o esdeveniments. Seguiment d'ofertes i convenis de 

pràctiques. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Bona comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès. Es requereix un molt bon nivell de redacció. Habilitats digitals i domini de 

XXSS, Excel i Outlook. Persona creativa i amb iniciativa. 

PROJECTE COMPTABLE        

CCPP
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC26/2018-19 FUNDACIÓ Comunicació 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC26/2018-19 FUNDACIÓ Comunicació  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Oriol Ribet  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Generar conceptes visuals d'acord amb el projecte assignat. Contribuir en la planificació i creació de continguts per a diferents xarxes 

socials, suport al dissenyador en la implementació de la identitat corporativa en els diferents materials de 'entitat, tasques 

relacionades amb el branding de l'empresa i creació de materials per a campanyes de màrqueting online, Suposrt en adaptació de 

materials, suport en elaboració del disseny d'entregables a clients, contribuir a la producció de materials audiovisuals. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Nivell avançat d'Adobe Creative Suite, especialment en Illustrator, Premiere, Photoshop, Indesign i After Effects. Domini del paquet 

Office. 

PROJECTE COMPTABLE        

GEN100008
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC27/2018-19 FUNDACIÓ Comunicació digital 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC27/2018-19 FUNDACIÓ Comunicació digital  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Jordi Pérez Rubio  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

- Suport al desenvolupament de les accions de màrqueting digital per Captació de futurs estudiants. 

- Participar en la creació d'eines i instruments tècnics per a la gestió i execució de noves seccions web, webs específiques en 

wordpress, i altres plataformes (eCampus, App) 

- Suport en la creació i difusió de newsletters i butlletins de TecnoCampus 

- Suport en l'estratègia i realització de campanyes de promoció online, en els canals Facebook Ads, Twitter Ads, Adwords, Linkedin 

Ads. 

- Suport a la supervisió i gestio del CRM  

- Suport en el desplegament de l'estratègia de SEO a Tecnocampus.cat 

- Suport en la gestió i llençament de campanyes de email marketing i dels butlletins de TecnoCampus. 

- Participar en la creació del quadre de control de marqueting digital: indicadors i KPI 

- Participar en la consultoria interna que realitzem per a altres departaments (Serveis Campus, Masters i Postgraus, Personal Docent 

i Investigador, Empresa i Emprenedoria...) 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Doble titulació AdE i Comunitats Digitals, de Marqueting i Comunitats Digitals, o de Mitjans Audiovisuals preferiblement de 3r o 4rt. 

Excel·lent comunicació oral i escrita en Català, castellà i es valorarà anglès.  

Bon nivell de redacció. 

Habilitats digitals bàsiques. 

Coneixement bàsic de Wordpress 
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC27/2018-19 FUNDACIÓ Comunicació digital 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

Domini de les Xarxes, paquet office 

Persona proactiva a tots nivells  

Treball en equip 

PROJECTE COMPTABLE        

GEN100008
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC28/2018-19 FUNDACIÓ Dia Mundial de la Televisió 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC28/2018-19 FUNDACIÓ Dia Mundial de la Televisió  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Oriol Ribet  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

15 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 22 Nov 2018 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

270 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport en l'organització i difusió del Dia Mundial de la Televisió. Es tracta de col·laborar en el disseny de l'acte i en la seva 

difusió. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement de producció i edició vídeos. 

Capacitat de treball en equip. 

Capacitat organitzativa. 

Coneixement de l'ús de xarxes socials. 

PROJECTE COMPTABLE        

GEN100008
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC12/2018-19 FUNDACIÓ Empresa Emprenedoria 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC12/2018-19 FUNDACIÓ Empresa Emprenedoria  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Antonia González Fernández  

NÚMERO DE PLACES           

3 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 27 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

1080 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

• Suport en les campanyes de màrqueting. 

• Creació i maquetació d’esdeveniments a l’agenda Tecnocampus i altres aplicatius. 

• Actualització dels continguts al web i altres canals de l'àrea d'Empresa de Tecnocampus. 

• Actualització de la Base de dades d’usuaris. 

• Suport en la gestió documental i tasques administratives  

diverses, vinculades als programes executats a l'àrea. 

• Suport en l'execució i justificació de subvencions. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Capacitat tècnica, d'aprenentatge, habilitats de comunicació oral i escrita, sentit de la responsabilitat, facilitat d'adaptació, 

creativitat i iniciativa, implicació personal, motivació i capacitat de treball en equip 

PROJECTE COMPTABLE        

EMP010001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC48/2018-19 FUNDACIÓ Formació interna i recursos humans 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC48/2018-19 FUNDACIÓ Formació interna i recursos humans  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Dúnia Alzaga  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

En relació a la formació interna: * Mantenir actualitzada la informació de la pagina web/intranet d’acord amb les instruccions 

rebudes. * Crear inscripcions a cursos mitjançant la plataforma agenda Tecnocampus. * Arxivar la documentació dels cursos. * Fer 

seguiment de clients, proveïdors i facturació a nivell administratiu. * Suport en la gestió, supervisió i avaluació d’activitats formatives 

proposades. * Atendre telefònicament, correu electrònic i presencialment tan el client intern com extern. * Mantenir actualitzat 

l’arxiu i les bases de dades informàtiques. * Gestió administrativa i logística d’aules per a la formació interna que s'imparteixi a 

TecnoCampus. 

En relació a altres tasques administratives: * Suport a la difusió d'ofertes de treball de la Fundació. * Arxivar documentació, escanejar 

documents. * Actualitzar bases de dades. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

- Coneixements dels programes de microsoft office (Excel, Word i Outlook sobre tot). 

- Habilitats comunicatives i de relació (especialment de redacció) 

- Treball en equip 

- Resolució de problemes 

PROJECTE COMPTABLE        

GEN100009

41



BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC14/2018-19 FUNDACIÓ Gestió Acadèmica 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC14/2018-19 FUNDACIÓ Gestió Acadèmica  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Rosa Serra i Catà  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 23 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

450 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport a Gestió Acadèmica (certificats docents, informes de matrícula i socioeconòmics, oficis, control baixes, certificats acreditació 

3a llengua, etc.) realitzant: 

* Tasques administratives. 

* Classificació de documents. 

* Arxiu. 

* Altres funcions de suport que se li encarreguin des del Servei 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement d'eines ofimàtiques. 

Domini del paquet Office. 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI110002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC32/2018-19 FUNDACIÓ Informàtica, sistemes telecomunicacions 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC32/2018-19 FUNDACIÓ Informàtica, sistemes telecomunicacions  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Robert Terol  

NÚMERO DE PLACES           

5 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí i tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 30 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

1800 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport microinformàtica 

Suport ofimàtica 

Suport incidències 

Programació php, html5, BBDD MySQL 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Informàtica 

Programació 

xarxes de dades 

PROJECTE COMPTABLE        

GEN090004
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC41/2018-19 FUNDACIÓ Laboratori mecatrònica 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC41/2018-19 FUNDACIÓ Laboratori mecatrònica  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Moisés Ortiz Aguilar  

NÚMERO DE PLACES           

2 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Matí i tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

900 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport al manteniment de laboratoris electrònica. Reparació/ preparació equips per fer pràctiques. 

Suport al manteniment de laboratoris mecànica. Reparació/ preparació equips per fer pràctiques. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement del funcionament d'equips electrònics/mecànics i fer soldadures. 

Coneixements específics de programari, xarxes i SO. 

Coneixements en reparació d'equips de laboratori. 

Coneixement de material i components electrònics. 

Coneixements específics d'impressores 3D, talladora làser, torn, etc. 

Capacitat de treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE090013
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC40/2018-19 FUNDACIÓ Laboratoris electrònica 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC40/2018-19 FUNDACIÓ Laboratoris electrònica  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Moisés Ortiz Aguilar  

NÚMERO DE PLACES           

2 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí i tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

720 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Manteniment de laboratoris electrònica. Reparació/ preparació equips per fer pràctiques. 

Manteniment de laboratoris mecànica. Reparació/ preparació equips per fer pràctiques. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixement del funcionament d'equips electrònics/mecànics i fer soldadures. 

Coneixements específics de programari, xarxes i SO. 

Coneixements en reparació d'equips de laboratori. 

Coneixement de material i components electrònics. 

Coneixements específics d'impressores 3D, talladora làser, torn, etc. 

Capacitat de treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE090013
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC18/2018-19 FUNDACIÓ Màrqueting, captació i promoció de graus matí 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC18/2018-19 FUNDACIÓ Màrqueting, captació i promoció de graus matí  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

ALBA MASAFRETS  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Atendre a les necessitats promocionals / comercials /màrqueting de la unitat. Suport en el desenvolupament i difusió de les activitats 

i promocions. Seguiment i suport en l’anàlisi de resultats de les accions anuals. Suport i participació en activitats i esdeveniments. 

Actualitzar i millorar landing web de captació. Introducció de dades a la plataforma LINNK. Seguiment telefònic. Front Office + 

atenció presencial + atenció telefònica centres . 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Excel·lent comunicació oral i escrita en català, castellà i es valorarà anglès. Bon nivell de redacció. Habilitats digitals i domini de les 

xarxes socials, paquet office i outlook. Persona proactiva a tots nivells. Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090010
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC20/2018-19 FUNDACIÓ Màrqueting, captació i promoció de graus tarda 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC20/2018-19 FUNDACIÓ Màrqueting, captació i promoció de graus tarda  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

ALBA MASAFRETS  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Atendre a les necessitats promocionals / comercials /màrqueting de la unitat. Suport en el desenvolupament i difusió de les activitats 

i promocions. Seguiment i suport en l’anàlisi de resultats de les accions anuals. Suport i participació en activitats i esdeveniments. 

Actualitzar i millorar landing web de captació. Introducció de dades a la plataforma LINNK . Seguiment telefònic. Front Office + 

atenció presencial + atenció telefònica centres . 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Excel·lent comunicació oral i escrita en català, castellà i es valorarà anglès. Bon nivell de redacció. Habilitats digitals i domini de les 

xarxes socials, paquet office i outlook. Persona proactiva a tots nivells. Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090010
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC46/2018-19 FUNDACIÓ PIE matí 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC46/2018-19 FUNDACIÓ PIE matí  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Rosa Lozano Garcia  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 02 May 2019  Data final: 25 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Reforç tasques atenció a l'estudiant, principalment telemàticament, telefònicament i presencialment. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Experiència atenció al públic 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI110002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC47/2018-19 FUNDACIÓ PIE tarda 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC47/2018-19 FUNDACIÓ PIE tarda  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Rosa Lozano Garcia  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 02 May 2019  Data final: 25 Sep 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Reforç tasques atenció a l'estudiant, principalment telemàticament, telefònicament i presencialment. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Experiència atenció al públic 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI110002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC19/2018-19 FUNDACIÓ Promoció i captació màsters i postgraus 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC19/2018-19 FUNDACIÓ Promoció i captació màsters i postgraus  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Imma Silva Sala  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Front Office + atenció presencial + atenció telefònica centres. Atendre a les necessitats promocionals / comercials /màrqueting de 

la unitat. Suport en el desenvolupament i difusió de les activitats i promocions. Seguiment i suport en l’anàlisi de resultats de les 

accions anuals. Suport i participació en activitats i esdeveniments. Actualitzar i millorar landing web de captació. Introducció de 

dades al CRM/manteniment dades contactes. Seguiment telefònic. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Excel·lent comunicació oral i escrita en català, castellà i es valorarà anglès. Bon nivell de redacció. Habilitats digitals i domini de les 

xarxes socials, paquet office i outlook. Persona proactiva a tots nivells. Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090010
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC1/2018-19 FUNDACIÓ Qualitat 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC1/2018-19 FUNDACIÓ Qualitat  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

ANTONI SATUÉ VILLAR  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Jun 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport en tasques administratives del servei de qualitat en la seva elaboració i processament de dades per a informes, enquestes i 

presentacions. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Domini de word i excel. 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI100002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC29/2018-19 FUNDACIÓ Ràdio universitària matí 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC29/2018-19 FUNDACIÓ Ràdio universitària matí  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Daniel Torras i Segura  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

15 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

270 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a la coordinació de la programació de la ràdio universitària 

Donar suport als equips i voluntaris que creen programes 

Control tècnic d'emissions 

Donar suport a la recerca sobre ràdio i els elements del llenguatge radiofònic 

Actualitzar la pàgina web amb informacions i podcasts 

Suport a tasques administratives relacionades amb la ràdio 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Redacció en català 

Capacitat d'organització i coordinació d'equips 

Iniciativa per solventar incidències 

Habilitats comunicatives 

Coneixements del medi ràdio i del procés d'emissió 

Coneixements d'edició de so 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI100001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC54/2018-19 FUNDACIÓ Ràdio universitària tarda 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC54/2018-19 FUNDACIÓ Ràdio universitària tarda  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Daniel Torras i Segura  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

15 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

270 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a la coordinació de la programació de la ràdio universitària 

Donar suport als equips i voluntaris que creen programes 

Control tècnic d'emissions 

Donar suport a la recerca sobre ràdio i els elements del llenguatge radiofònic 

Actualitzar la pàgina web amb informacions i podcasts 

Suport a tasques administratives relacionades amb la ràdio 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Redacció en català 

Capacitat d'organització i coordinació d'equips 

Iniciativa per solventar incidències 

Habilitats comunicatives 

Coneixements del medi ràdio i del procés d'emissió 

Coneixements d'edició de so 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI100001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC42/2018-19 FUNDACIÓ Recepció 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC42/2018-19 FUNDACIÓ Recepció  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Moisés Ortiz Aguilar  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

25 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

450 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

- Suport a l'atenció de recepció, telefònica, presencial i per mail. 

- Suport en tasques de recepció. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

- Experiència en atenció al públic. 

- Anglès parlat. 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI100001
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC3/2018-19 FUNDACIÓ Recerca 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC3/2018-19 FUNDACIÓ Recerca  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Marcos Faundez-Zanuy  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

10 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 15 Jul 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

180 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport al comitè de recerca: 

* validació taules d'activitat de recerca. 

* suport a omplir les sol·licituds d'acreditació i sexennis. 

* Actualització del cens d’investigadors de recerca. 

* Suport a les justificacions econòmiques dels projectes subvencionats. 

* Actualització de la pàgina web dels grups de recerca. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Ofimàtica bàsica. 

PROJECTE COMPTABLE        

RECERCA
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC6/2018-19 FUNDACIÓ Relacions Internacionals 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC6/2018-19 FUNDACIÓ Relacions Internacionals  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Luz Fernández  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Indiferent 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Promoció internacionalització del TecnoCampus: suport organització sessions informatives, actualització web, xxss, elaboració del 

Pla d'Acollida dels estudiants internacionals, etc. 

Estudiants incoming: suport registre, preparació horaris, enviament notes, etc. 

Estudiants outgoing: gestió i administració de documents, recull d'experiències, etc. 

Suport en l'organització d'activitats internes, actes institucionals i sessions informatives destinades a promoure la 

internacionalització del TecnoCampus. 

Actualització materials: presentacions, fact sheet, student guide, etc. 

Suport amb el programa de mobilitat SIGMA. 

Completar i actualitzar base de convenis amb universitats. 

Benchmarking d'altres universitats. 

suport a la gestió del curs de castellà dels estudiants incoming. 

Revisió i arxiu documentació estudiants, pdi i pas. 

Atenció a l'estudiant. 

Altres tasques administratives. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

B2 d'Anglès, idiomes en general, Microsoft Office (Excel, word, etc). Capacitat organitzativa i proactiva. Esperit d'equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090009
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC38/2018-19 FUNDACIÓ SERMAT matí 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC38/2018-19 FUNDACIÓ SERMAT matí  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Moisés Ortiz Aguilar  

NÚMERO DE PLACES           

3 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

1080 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Atenció a alumnes del servei de préstec de material SERMAT. 

Preparació/Reparació equips Audiovisuals. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixements d'equips de plató (càmeres, llums, microfonia...). 

Coneixements avançats en càmeres de vídeo, so i fotografia. 

Capacitat de treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE090008
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC39/2018-19 FUNDACIÓ SERMAT tarda 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC39/2018-19 FUNDACIÓ SERMAT tarda  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Moisés Ortiz Aguilar  

NÚMERO DE PLACES           

3 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Tarda 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

1080 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Atenció a alumnes del servei de préstec de material SERMAT. 

Preparació/Reparació equips Audiovisuals. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Coneixements d'equips de plató (càmeres, llums, microfonia...). 

Coneixements avançats en càmeres de vídeo, so i fotografia. 

Capacitat de treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

FRE090008
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BC11/2018-19 FUNDACIÓ Vida Universitària 
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BC11/2018-19 FUNDACIÓ Vida Universitària  

NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Núria Mis Buscà  

NÚMERO DE PLACES           

1 

HORES SETMANALS 

20 h 

HORARI 

Matí 

DATA D’INICI I FINAL           

Data d’inici: 15 Oct 2018  Data final: 14 Oct 2019 

(El mes d’agost no és computable ni retribuït) 

RETRIBUCIÓ MENSUAL   

360 € 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Suport en la coordinació associació d’estudiants i coorganització d’assemblees i reunions de l’associació d’estudiants i comissió 

d’estudiants. Redacció actes. Arxiu de factures i suport en la gestió pressupostària. Suport en l'organització d’esdeveniments per 

promoure activitats esportives, culturals i de cooperació, i suport en la promoció d’aquestes activitats a la web i les xarxes socials. 

Actualització de la web AsEst (canviar imatges, pujar continguts) Suport en la coordinació AsEst amb UACU. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Capacitats organitzatives i de comunicació. Coneixements de xarxes socials i organització d'equips. 

PROJECTE COMPTABLE        

UNI110003
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