
  

 

 

 

 
 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ D’INICI A 
LA RECERCA DEL CURS 2019-20 

 
 
1. OBJECTE 
 
És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca, en règim de 
col·laboració en diferents grups de recerca, dels estudiants universitaris de TecnoCampus que 
finalitzin els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs d’un Màster universitari oficial, 
mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-se en tasques de recerca vinculades amb 
els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora. 
 
2. DOTACIÓ I NOMBRE DE BEQUES CONVOCADES PEL CURS 2019-2020 
 
Pel curs 2019-2020 es convoquen 7 beques de col·laboració d’inici dels grups de recerca, d’acord 
amb les fitxes de les beques que es troben en l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
La dotació total prevista per aquesta convocatòria és de 13.034 euros.  
 
3. DURADA DE LES BEQUES 

 
Les beques tenen durades diferents, d’acord amb les característiques i necessitats dels diferents 
grups de recerca. La durada de la beca quedarà fixada en la fitxa de la beca corresponent inclosa en 
l’annex I, però en tot cas, la col·laboració podrà iniciar-se com a molt d’hora el dia 1 de novembre de 
2019 i acabar com a molt tard el 31 de juliol de 2020. Així mateix, les persones becàries no hauran 
de treballar presencialment en els següents períodes: 

- Del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020. 
- Del 6 d’abril de 2020 al 13 d’abril de 2020. 

 
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES 
 
Les activitats que ha de portar a terme la persona adjudicatària de la beca són les que es determinen 
en la fitxa de cada beca.  
 
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 12 d’aquestes bases i a 
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. 
 
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 11 d’aquestes bases.  
 
En cap cas, el fet de gaudir d’aquesta beca tindrà efectes jurÍdicolaborals entre la persona 
beneficiària i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. La col·laboració prestada pel becari estarà 



 

 

 

directament vinculada amb els seus estudis i no suposarà, en cap cas, la realització de tasques pròpies 
d’un lloc de treball. 
 
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 d’inici a la recerca, d’acord 
amb les instruccions que els farà arribar el tutor de la beca.  
  
5. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 
Poden sol·licitar i ser beneficiaris d’aquestes beques els estudiants matriculats en el curs acadèmic 
2019-20 de titulacions impartides pels Centres Universitaris TecnoCampus que finalitzin els estudis 
de grau o que estiguin cursant el primer curs d’un màster universitari oficial. 
 
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. 
 
5.1 Estudiants de Grau: podran obtenir la beca col·laboració els estudiants universitaris de Grau que, 
a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin amb el seu expedient 
acadèmic els següents requisits: 

a. No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Graduat o Màster 
oficial. 

b. Estar matriculat en el mateix període de la beca en un ensenyament oficial de la totalitat de 
les assignatures o crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis. 

c. Els estudiants de Grau hauran de cursar els últims crèdits per completar els requisits per a 
l’obtenció del títol, i haver superat el 75% de la càrrega lectiva. En el cas dels estudiants de 
doble grau, els sol·licitants hauran d’haver superat el 60% de la càrrega lectiva. 

d. Tenir com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el paràgraf anterior la que 
s’assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries 
oficials: 

 6,50 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics 

 7,00 punts per a les branques de Ciències i de  Ciències Socials i Jurídiques 

 7,50 punts per a la branca de Ciències de la Salut 
El càlcul de la nota mitjana de l’expedient acadèmic es farà amb els mateixos criteris que a la 
convocatòria de les beques generals del Ministeri. 
 
5.2 Estudiants de Màster: podran obtenir la beca col·laboració dels estudiants universitaris de primer 
curs d’un Màster oficial que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
acreditin amb el seu expedient acadèmic els següents requisits: 

a. No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Màster oficial. 
b. Estar matriculat en el mateix període de la beca en ensenyament oficial de la totalitat de les 

assignatures o crèdits de primer curs de Màster. 
c. Haver obtingut en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que 

donen accés al màster, la nota mitjana establerta en l’apartat anterior en funció de la branca 
de coneixement de procedència. 

 
Els requisits anteriorment esmentats que no figurin en l’expedient del sol·licitant en la data en què 
acaba el termini de presentació de sol·licituds no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva 
valoració per a la concessió de la beca, pel que correspon als sol·licitants requerir, si escau, a les seves 
respectives universitats l’actualització dels seus expedients acadèmics. Així mateix, els candidats o 
candidates han d’estar al corrent del pagament de la matricula i no tenir deutes pendents amb la 
Fundació TecnoCampus.  
 



  

 

 
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds es presentaran electrònicament mitjançant formulari normalitzat inclòs en l’Annex II, 
des del dia de la publicació de la convocatòria i fins el dia 25 d’octubre de 2019 inclòs.  
 
La documentació que caldrà incloure en la sol·licitud és la següent:  

- Formulari normalitzat de sol·licitud de la beca, inclòs en l’Annex II, degudament omplert 
amb les dades de la persona candidata.  

- CV de l’estudiant 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.  

- De forma opcional es podrà afegir a la sol·licitud una carta de presentació del candidat/a.  
 
Totes les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic abans de la finalització del termini a 
l’adreça recerca@tecnocampus.cat. En l’assumpte del correu electrònic haurà de constar el text 
“Sol·licitud beca inici de recerca” seguida el codi de la beca que sol·licita. Cada estudiant/a només 
podrà sol·licitar una beca de col·laboració.  
 
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. 
 
7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Els criteris de s’utilitzaran per la valoració de les sol·licituds seran els següents: 

- Nota mitjana de l’expedient acadèmic, fins a 6 punts.  
- Coneixement d’eines TIC, fins a 1 punt. 
- Coneixement de l’anglès (nivell acreditat), fins a 1 punt. 
- Experiència en altres projectes de Recerca i/o transferència, fins a 1 punt 
- Motivació de l’estudiant (valorada mitjançant entrevista als candidats o candidates per part 

del coordinador o coordinadora del grup o mitjançant la carta de presentació), fins a 1 punt. 
 

Les beques s’adjudicaran als estudiants millor classificats per estricte ordre de puntuació.  
 
8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’oficina de suport a la recerca revisarà el 
nombre de sol·licituds presentades per cada una de les beques i verificarà l’acompliment dels 
requisits establerts en aquesta convocatòria. En cas que alguna de les sol·licituds sigui incomplerta, 
enviarà un correu electrònic a l’adreça facilitada per l’estudiant requerint esmenar els defectes en 
un termini de 3 dies hàbils. Si l’estudiant no esmena aquest defecte dins del termini establert, 
s’entendrà que renuncia a la sol·licitud de la beca de col·laboració. 
 
Verificats els requisits, l’oficina de suport a la recerca enviarà la documentació de les sol·licituds a les 
persones responsables de la beca per tal que procedeixin a valorar les sol·licituds en funció dels 
criteris establerts en el punt 7 d’aquestes bases. Un cop valorades les sol·licituds, les persones 
responsables de les beques hauran d’elevar a la Direcció General una proposta d’adjudicació de la 
beca que en tot cas inclourà la relació classificada dels aspirants d’acord amb la seva puntuació 
atorgada.  
 
La Direcció General de Tecnocampus serà l’òrgan responsable de la resolució i d’adjudicació 
d’aquestes beques. En l’adjudicació també caldrà incloure la llista de persones excloses així com el 
de les persones suplents en llista d’espera per cobrir aquelles vacants de la beca específica que 
puguin sorgir durant el curs acadèmic per motius de renúncia o revocació de la beca a l’adjudicatari 
inicial. L’adjudicació definitiva serà notificada a les persones beneficiàries per correu electrònic.  
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9. ACCEPTACIÓ DE LA BECA 
 
Les persones adjudicatàries de la beca tenen tres dies hàbils a partir del primer dia que es facin 
públiques les llistes o de rebre la comunicació, per renunciar a la beca segons recull el punt 11 
d’aquestes bases. En cas contrari, haurà de presentar-se el dia i hora que l’Oficina de Suport a la 
Recerca el citi per signar el full d’acceptació de la beca. 
 
Mitjançant aquest full d’acceptació, l’estudiant adjudicatari accepta la beca per escrit i autoritza a 

transferir el pagament de l’import de la beca a un compte bancari del qual en sigui titular ell mateix. 

 
Si l’estudiant no es presenta el dia i hora que ha estat citat per a la signatura del full d’acceptació 

de la beca adjudicada sense motiu justificat, la seva plaça serà ocupada per la primera persona 

sol·licitant disponible de la llista d’espera. 

 
10. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 
Es pot obtenir la condició de beneficiari d’aquesta beca en un únic curs acadèmic i per una sola 
vegada, sent compatible amb les beques de caràcter general, convocades pel Ministeri d’Educació i 
amb les beques ACA convocades per l’AGAUR.  
 
11. EXTINCIÓ, REVOCACIÓ, RENÚNCIA I RECURS 

 
Les beques s’extingeixen una vegada ha finalitzat el període per al qual s’han concedit. La beca 
podrà ser revocada en qualsevol moment per qualsevol dels motius següents: 

 Per ocultació o falsejament de dades en la sol·licitud del becari. 

 Per anul·lació de la matrícula o finalització d’estudis dins del període de la beca. 

 Per comissió d’alguna de les faltes de disciplina enumerades a l’article 2 del Reglament del 
Règim Disciplinari dels Centres Universitaris de Tecnocampus durant el desenvolupament de 
les seves funcions de becari. 

 Per incompliment manifest per part del becari de les obligacions contingudes en aquesta 
normativa o en la fitxa de la beca que li ha estat concedida. En aquest cas la persona 
responsable de la beca haurà d’adreçar un informe a la Direcció general amb els motius 
d’incompliment. La Direcció General contrastarà les manifestacions que es realitzin i resoldrà 
en conseqüència. 

 
L’estudiant adjudicatari també pot renunciar a la beca en qualsevol moment. En aquests cas 
l’estudiant ho haurà de comunicar per escrit al responsable de la seva beca i per correu electrònic 
a l’adreça recerca@tecnocampus.cat, i amb una antelació mínima de quinze dies naturals. En 
aquests casos, l’estudiant tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda pels dies en que ha 
prestat la col·laboració fins a la data en que es vol fer efectiva la renuncia de presentació la 
col·laboració recollida al formulari de renuncia. 
 
En qualsevol dels dos casos, revocació o renúncia, l’Oficina de Suport a la Recerca es posarà en 
contacte amb els candidats per ordre de la llista d’espera per tal d’oferir-los la plaça que queda 
vacant. Els candidats que acceptin passarien directament a l’acceptació de la beca d’acord amb el 
que disposa el punt 9 d’aquesta normativa. 
 
Si no es disposa de llista d’espera de candidats, o cap dels candidats de la llista d’espera accepta, es 
procedirà al procés de convocatòria extraordinària. 
 
Finalment, el becari o becària pot adreçar un recurs o escrit motivat al Director General en cas que, 
segons el seu judici, es produeixi qualsevol transgressió del contingut de la col·laboració. El Director 
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General contrastarà les manifestacions que es realitzin i resoldrà en conseqüència, previ informe 
del responsable de la beca. 
 
 
12. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES BEQUES 
 
Amb caràcter general, els becaris i becàries tenen els drets següents: 

 Realitzar la prestació de la beca durant el període o períodes que es fixi/n en la fitxa de la 
beca que es publica a la convocatòria. 

 Rebre l’ajut o contraprestació econòmica corresponent que es fixi en la fitxa de cada beca. 
Les úniques quantitats econòmiques que poden rebre els becaris i becàries són estrictament 
les indicades en aquesta fitxa. 

 Rebre informació sobre la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. 

 Assistir a exàmens, tutories i altres deures propis de l’ensenyament en què estiguin 
matriculats, prèvia comunicació amb antelació suficient al responsable de la beca. El temps 
esmerçat en el permís haurà de ser recuperat per l'estudiant becat. 

 A disposar dels recursos necessaris per a l'accés en cas d’estudiants amb discapacitat a la 
tutela, a la informació, a l'avaluació i al propi desenvolupament de la beca amb aquelles 
activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat. 

 A absentar-se del lloc on desenvolupin la beca el temps que sigui indispensable, sempre que 
es faci necessari per raons de salut o per qualsevol altres supòsits que siguin motivats 
favorablement pel seu responsable de la beca. En tot cas, els estudiants hauran de 
comunicar les absències referides al responsable de la beca amb antelació suficient i hauran 
de presentar els justificants corresponents. En els supòsits que el responsable de la beca ho 
consideri necessari, el temps esmerçat en el permís haurà de ser recuperat per l'estudiant. 

 Disposar d’un document que acrediti la seva condició de becari en el transcurs de la beca. 

 Rebre un tracte correcte per part del responsable de la beca, dels seus companys i dels 
usuaris dels serveis. 

 Sol·licitar la renúncia de la beca i interposar recurs per transgressió del contingut de la 
col·laboració segons allò establert al punt 11 d’aquesta normativa. 
 

Amb caràcter general, els becaris i becàries tenen els deures següents: 

 Realitzar la prestació de la beca en els horaris que s’estableixin d’acord amb la fitxa de la 
beca que es publica a la convocatòria i amb les necessitats del servei. 

 Realitzar les activitats que els siguin assignades, d’acord amb la fitxa de la beca 
corresponent, amb diligència, segons les indicacions que els siguin facilitades pel 
responsable de la beca. 

 Informar i respondre de la seva activitat. 

 Fer un ús adequat de les instal·lacions i dependències universitàries i tenir cura dels 
materials, infraestructures, béns i recursos que els siguin lliurats o als quals tinguin accés 
per tal de desenvolupar les tasques corresponents a la beca que ocupen. 

 Seguir les normes d’higiene i seguretat segons la informació rebuda. 

 Dispensar un tracte correcte als serveis de gestió, als responsables de les unitats, als seus 
companys i als usuaris dels serveis. 

 Mantenir la total confidencialitat en relació a la informació i documentació que obtingui 
com a conseqüència de la realització de la beca. L'única utilització de la informació 
obtinguda en l'esmentada permanència, serà la derivada del requeriment pel qual ha estat 
becat, convenientment tutelat pel seu responsable. Així mateix l'estudiant es compromet 
a no divulgar la informació vinculada a les seves tasques sense autorització expressa del 
Tecnocampus. 

 Complir amb les normes i protocols interns de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
en matèria de confidencialitat de la informació, utilització i seguretat dels sistemes 
informàtics i protecció de dades. 

 Comunicar al responsable de la beca i a l’oficina de suport a la recerca en cas d’anul·lació 



 

 

 

de la matrícula o finalització dels seus estudis dins el període de la beca. 
 

13. 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. Sobre l’import brut que 
apareix a la fitxa de la beca 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. 
 
14. 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 les 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 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. 
 
15. AVALUACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ 

 
L’avaluació de les beques de col·laboració ha de permetre millorar el procediment i la metodologia 
de les beques de col·laboració així com millorar el procés d’aprenentatge de l’estudiantat becat. 
 
L’avaluació de les beques de col·laboració d’iniciació a la recerca és un procés d’avaluació 
continuada al llarg de la permanència de l’estudiant en el Grup de Recerca i l’efectua el coordinador 
o coordinadora del Grup. En general s’ha de realitzar en funció d’indicadors que han de tenir en 
compte les actituds (cooperació, adaptació, treball en equip), responsabilitat (assistència, 
puntualitat, formalitat, codi ètic) i eficiència (interès per aprendre, distribució del temps, iniciativa, 
capacitat d’observació) en el desenvolupament de la col·laboració per part de l’estudiant. 
 
Per tal de facilitar aquesta tasca i utilitzar un mètode i un format homogeni que permeti analitzar 
les dades, es proporcionarà als responsables de la beca una fitxa/formulari d’avaluació que haurà 
de retornar a l’Oficina de Suport a la Recerca a l’acabament de l’estada dels becaris/àries. 
 
D’altra banda, els responsables de la beca podran emprar altres procediments d’avaluació que 
considerin pertinents, però en tot cas s’hauran de publicar en la convocatòria de la beca i s’hauran 
d’explicitar en el moment de la sol·licitud. 
 
L’avaluació final es fa a partir d’un qüestionari el contingut i forma del qual determinarà l’Oficina 
de Suport a la Recerca i que es facilitarà als becaris/àries per tal que l’emplenin en finalitzar el 
període de col·laboració. Aquest qüestionari ha d’incloure ítems per a l’avaluació relativa al grau 
d’aprofitament del procés de col·laboració, així com al grau de compliment de les i funcions 
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descrites a la fitxa de la beca de col·laboració a la qual ha tingut accés l’estudiant. Entenent que les 
persones han de ser agents actius del seu procés d’aprenentatge, en l’avaluació final s’hi ha 
d’incloure un apartat destinat a l’autoavaluació. 
 
16. PROTECCIÓ DE DADES 
 
La presentació de l’estudiant/a les beques de col·laboració comporta l’acceptació d’aquesta 
normativa. El/a becari/a és el responsable de la veracitat de les dades. 
 
Les dades de caràcter personal dels becari/es (inclosa la seva fotografia) seran recollides i tractades 
amb la fi explícita, legítima i determinada en aquestes normativa, en base a la normativa vigent en 
protecció de dades i en base al Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 
 
TecnoCampus, pot difondre les dades personals (inclòs internet), per a la notificació de beneficiaris. 
 
TecnoCampus, és l’únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la 
normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu. El termini de conservació de les dades lliurades, és el 
preceptiu per Llei. No hi ha transferència internacional.  

L'informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de 
Dades", en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels 
dades, i en el qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de 
notificacions, data i signatura, a la següent adreça electrònica rgdp@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta pre-franquejada adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 Edifici Universitari, 08302 Mataró). Igualment 
l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, podrà 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 

 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
Oficina de suport a la recerca, Secretaria General  

 TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) - Tel. 93 169 65 01 
recerca@tecnocampus.cat  

 
 
 
 
 
 
  

mailto:rgdp@tecnocampus.cat
http://www.apdcat@gencat.cat
mailto:recerca@tecnocampus.cat


 

 

 

  



  

 

 
 
 

ANNEX I.  
FITXES DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ CONVOCADES 

CURS 2019-2020 
 

  



 

 

 

 
CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 

 

BIR19-AFIRS 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: Grup de recerca en Activitat Física, Rendiment i Salut (AFIRS) 

Persona responsable de la beca: Dr. Manuel V. Garnacho Castaño 

 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 12 

Data inici de la beca: 1/11/2019 

Data final de la beca: 31/07/2020 

Nombre total d’hores: 432 hores 

Retribució total bruta de la beca: 2.052,00€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Doble titulació CAFE/Fisioteràpia 

 Màster en entrenament personal i readaptació fisicoesportiva 
 
4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

 Efectes de diverses ajudes ergonutricionals en la salut i en el rendiment cardiorespiratori i 
muscular.  

 Respostes cardiorespitatòries, metabòliques i hormonals en els exercicis amb resistències en un 
metabolisme predominantment aeròbic. 

 Efectes d'un programa d'exercici en una plataforma de dissipació d'aire en el fitness 
cardiorespiratori, metabòlic i muscular de les persones majors. 

 Efectes de la hipòxia en el perfil de rendiment cardiorespiratori, metabòlic i bioquímic en diferents 
atletes. 

 
5. Funcions a desenvolupar: 
 
 Suport a la gestió del grup de recerca (calendari, protocols, reserves d’espais, preparació de 

materials, etc.) 

 Treball experimental de camp.  

 Realització de test per a determinar protocols d'actuació. 

 Preparació i gestió de bases de dades.  

 Revisions bibliogràfiques. 

 Gestió de documents d'articles de recerca i de projectes.  

 Presentar en congressos comunicacions orals i pòsters. 

 
6. Observacions: 

 
 Disponibilitat per a realitzar proves matins i/o tardes i viatjar 

 
  



  

 

 
CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 

 

BIR19-CTL 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: Cultura i Tecnologia Lúdica (CTL) 

Persona responsable de la beca: Dr. Antonio José Planells de la Maza 

 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 10 

Data inici de la beca: 1/11/2019 

Data final de la beca: 15/06/2020 

Nombre total d’hores: 290 hores 

Retribució total bruta de la beca: 1.377,50€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Grau en Disseny i Producció de Videojocs. Es valorarà principalment el coneixement sobre el 
mitjà videolúdic, així com els coneixements tècnics propis del grau pel que fa a l’ús de les 
tecnologies vinculades a l’experiència d’usuari.   

 
4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

L’estudiant intervindrà en dues línies de recerca específiques dins del marc del grup de Cultura i 
Tecnologia Lúdica. La primera línia, de recerca bàsica, consisteix en l’anàlisi estètic, narratiu i 
empresarial dels arguments universals presents en el videojoc contemporani. Per altra banda, la 
segona línia, més orientada a la recerca aplicada, implica analitzar el videojoc des del prisma de 
l’experiència d’usuari emprant tecnologia postural, de destresa física, reconeixement facial, eye 
tracking i cerebral. L’objectiu d’aquesta segona línia comporta detectar les diferents reaccions 
fisiològiques i cerebrals en relació a diferents variables d’anàlisi com l’emoció o la motivació, entre 
d’altres possibles. 

 
5. Funcions a desenvolupar: 
 
 Donar suport a la recerca de material de referència, bibliogràfic i de recerca bàsica en cercadors 

com Google Scholar, WOS o SCOPUS entre d’altres. 

 Realitzar la recerca de dades per a l’anàlisi qualitatiu dels arguments universals. 

 Preparar i configurar els diferents dispositius de captura de dades. 

 Captura de dades a partir de les diferents reaccions fisiològiques i cerebrals del jugador. 

 Anàlisi de resultats de la recerca i/o de la captura. 

 

 
  



 

 

 

 
CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 

 

BIR19-GRACIS 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: Grup de recerca atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS) 

Persona responsable de la beca: Dra. Esther Cabrera Torres 

 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 10 

Data inici de la beca: 1/11/2019 

Data final de la beca: 31/07/2020 

Nombre total d’hores: 360 hores 

Retribució total bruta de la beca: 1.710,00€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Grau en Infermeria 

 Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment  

 Competències en eines tecnològiques. Ofimàtica. 

 Competències/ coneixements en recerca bibliogràfica en salut. 

 Competència en llegua anglesa alta (B2.2 o C1). 
 
4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

 COROLife Program. Multidisciplinar Intervention study in older people at cardiovascular risk. 

L’objectiu general d’aquest projecte és avaluar l’eficàcia d’una intervenció psicoeducativa 

multidisciplinar portada a terme a la comunitat i el centre de l’activitat física, la nutrició i el suport 

social (Programa COROLife) a les persones més grans de 65 anys amb risc de malalties 

cardiovasculars . La Escola de Ciències de la Salut TecnoCampus (UPF) i el Parc Sanitari Pere Virgili 

desenvolupen conjuntament l'estudi. La durada total de l'estudi serà de 3 anys. Investigadors: Dra. 

E. Cabrera, Dra. C. Chabrera, Dra. C. Rosell, Dra. M. Bartolomé, Dra. E. Limón, Dra. A. Pardo, Dra. 

E. Limón, A. Parrado, V. Mazo, C. Udina, M. Mesas, M.Romero. , Sra. M. Puyané, Sra. A. C. Chacón. 

 Títol del projecte: The Use of Simulation in Nursing Education Programs. Durada: 2019-2020. 

Investigador/a principal: Dra. Carolina Chabrera i Dra. Esther Cabrera. Col·laboradors/es: N.Prlic, 

L.Serrant, B.Dobrowolska, R.Kane,  Christine Jackson, A.Sigurdardottir, J.Wells, A.Palese, 

M.Pajnkihar, M.Treslova, N.Kasimovskaya, J.Betlehem, E.Schulc 

 Títol del projecte: Efectivitat de la simulació d’alta fidelitat en la formació del Grau en Infermeria: 

Assaig Controlat aleatoritzat (RCT). Durada: 2018-2021. Investigador/a principal: Dra. Carolina 

Chabrera. Col·laboradors/es: Sra. Laura Curell (co-IP), Sra. Griselda Manzano, Sra. Eva Diago, Sra. 

Mireia Carmona, Dra. Carme Rosell. 

 Projecte: Efectivitat de un programa de exercici a l’àmbit laboral en subjectes amb trastorns 

múscul-esquelètics. Investigador/a principal: Dra. Raquel Sebio. Col·laboradors/es: Dra. Esther 

Mur, Dra. Luciana Moizé, Dra. Alba Pardo, Sra. Meritxell Puyané, Dra. Esther Cabrera. 

Començament previst de l’estudi: Setembre 2019.  

 
5. Funcions a desenvolupar: 
 

 Tasques de suport als investigadors del grup GRACIS. 

 Elaboració documents sota la supervisió dels investigadors. 



  

 

 Recerques bibliogràfiques. 

 Complimentar aplicatius informàtics en presentació  de convocatòries. 

 Comunicació escrita (correus, cartes..) amb investigadors/ professors. 

 Tasques d’atenció protocol·lària i organització en actes congressuals o esdeveniments científics. 

 
  



 

 

 

 
CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 

 

BIR19-GRAEFES 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: Grup de Recerca Aplicada a l’Entorn Financer, Econòmic i Social (GRAEFES) 

Persona responsable de la beca: Dr. Josep Mª Raya Vilches 

 
 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 12 

Data inici de la beca: 7/11/2019 

Data final de la beca: 21/07/2020 

Nombre total d’hores: 408 hores 

Retribució total bruta de la beca: 1.938,00€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals. 

 Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació. 

 Doble titulació en Administració d’Empreses i Màrqueting i Comunitats Digitals. 
 
4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

L’estudiant intervindrà en els projectes del grup GRAEFES a cadascuna de les seves àrees. Ara mateix, 

a destacar:  

 Com localitzar fakenews? 

 Els conflictes polítics a través de les xarxes socials. 

 Els conflictes urbans a través de les xarxes socials. 

 Anàlisi cost-benefici d’una inversió logística. 
 

 
5. Funcions a desenvolupar: 
 

 Recerca de literatura econòmica, recerca de dades, tractament i depuració de dades (especialment 

de dades procedents de xarxes socials) 

 
 
  



  

 

 

 
CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 

 

BIR19-GRESIT 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: Grup de recerca en Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, 
Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial (GRESIT) 

Persona responsable de la beca: Dr. Salvador Alepuz Menendez 

 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 16 

Data inici de la beca: 1/11/2019 

Data final de la beca: 31/05/2020 

Nombre total d’hores: 432 hores 

Retribució total bruta de la beca: 2.052,00€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. 

 Coneixements en Electrònica de Potència. 

 Coneixement de MatLab. 

 Coneixement de les eines i instrumentació de laboratori electrònic. 

 Serà valorable el coneixement en OrCad/Pspice (Cadence). 
 

4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

Estudi de l’increment de l’eficiència energètica i la fiabilitat d’un convertidor electrònic constituït per 
una matriu de cel·les de commutació, on cada cel·la està conformada per un transistor de potència 
amb díode en antiparal·lel, d’un mateix rating de tensió, junt amb circuiteria auxiliar, i que es pot 
utilitzar com a bloc constructiu per a implementar qualsevol tipus de conversió (cc‐cc, cc‐ca, ca‐ca) en 
un rang ampli de ratings de tensió i corrent. 
Els convertidors electrònics de potència basats en aquestes matrius de cel·les de commutació 
comporten inherentment l’ús d’estructures multinivell, que milloren les prestacions dels convertidors 
convencionals de dos nivells, tant com a convertidor de potència com a nivell de sistema. 
Aquest dispositiu electrònic de potència està format per una matriu de cel·les de commutació sense 
components passius voluminosos, i un control adequat permet distribuir les pèrdues de potència en 
la estructura. Per tant, el dispositiu presenta un alt potencial d’integració, que possibilita una 
implementació molt compacta. 
En aquest sentit, les línies de treball específiques són les següents: 

 Habilitar i fomentar un canvi de paradigma en el disseny de convertidors de potència que 
comporti un major grau d’estandardització, menors costos de disseny i implementació, 
major densitat de potència, i prestacions superiores dels convertidors i sistemes. 

 Proposta, estudi i anàlisi de tècniques de control i estratègies de commutació del 
convertidor electrònic mencionat per tal de millorar prestacions, eficiència i fiabilitat. 

 Tot i que es pretén que la tecnologia proposada sigui d’interès general, en concret 
s’avaluaran les seves prestacions en sistemes generadors d’energia renovable, tal com 
generació eòlica o fotovoltaica i en aplicacions de vehicle elèctric, per exemple, millorant 
l’eficiència energètica en l’ús de les bateries. 

 
 
 
 



 

 

 

5. Funcions a desenvolupar: 
 

 Estudi i simulació amb MatLab del convertidor electrònic constituït per una matriu de cel·les 
de commutació, amb anàlisi del volum i distribució de les pèrdues, considerant diferents 
nivells de tensió d’entrada i estratègies de repartiment depèrdues. Elaboració de la 
documentació dels resultats obtinguts. 

 Eventualment, implementació física del convertidor per la seva verificació experimental. 
 

 
  



  

 

 
 

CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 
 

BIR19-NR 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: Narratives de la resistència (NR) 

Persona responsable de la beca: Dra. Aina Fernández Aragonès 

 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 15 

Data inici de la beca: 1/11/2019 

Data final de la beca: 20/05/2020 

Nombre total d’hores: 390 hores 

Retribució total bruta de la beca: 1.852,50€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Grau en Mitjans Audiovisuals. 

 Expressió escrita (català i castellà).  

 Fonaments de programació.  

 Competències en edició de vídeo i disseny gràfic.  

 Realització i domini de les tècniques de càmera.  
 
4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

El projecte principal en què intervindrà l’estudiant és un projecte sobre Memòria i Tecnologia, que 

investiga les possibilitats del documental interactiu per a preservar la memòria col·lectiva. Dins aquest 

projecte, específicament es treballarà en el projecte Històries del Punt, que s’està realitzant en 

col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró i que té actualment una subvenció de la Diputació de 

Barcelona, i en procés del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.  

La persona podrà també integrar-se en el disseny d’un projecte de recerca sobre Arguments Universals 

i representacions de gènere que s’està engegant des del grup (responsable: Maddalena Fedele) per 

donar suport en la cerca d’antecedents i literatura científica, la confecció d’informes i documents de 

recerca, recollida de dades. 

Per tant, la persona podrà formar-se en tot el procés de recerca, i en particular en tècniques 

metodològiques qualitatives, com les entrevistes en profunditat o l’anàlisi de contingut. 

 
5. Funcions a desenvolupar: 
 

 Edició de peces audiovisuals com a part del documental interactiu.  

 Arxiu i recuperació de material audiovisual. 

 Transcripció d’entrevistes.  

 Customització del prototip interactiu, a nivell de gestió web.  

 Suport en la cerca de literatura científica i en la confecció de informes de recerca. 

 Suport en la recollida de dades. 
 

 
  



 

 

 

 
 

CODI REFERÈNCIA DE LA BECA 
 

BIR19-SSIT 
 

 
1. Dades del grup de recerca 
 

Nom del grup de recerca: So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT) 

Persona responsable de la beca: Dr. Daniel Torras Segura  

 
2. Dades de la beca de col·laboració que s’ofereix: 
 

Hores setmanals previstes: 12 

Data inici de la beca: 1/11/2019 

Data final de la beca: 31/07/2020 

Nombre total d’hores: 432 hores 

Retribució total bruta de la beca: 2.052,00€ 

 
3. Estudis preferents dels sol·licitats. Competències i coneixements valorables: 
 

 Grau en Mitjans Audiovisuals, Grau en Disseny i Producció de Videojocs, Grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes 
d’Informació, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria d’Organització Industrial, Doble 
titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs. 

 Capacitat de recerca, processament i presentació d’informació.  

 Coneixement del mètode científic.  

 Disseny de pàgines web.  

 Proactiu i iniciativa.  

 Coneixement d’excel i/o algun processador de dades estadístiques.  

 Habilitat per a resoldre problemes.  

 Bona comunicació. 
 

4. Projectes en els que participarà l’estudiant: 
 

 L’escolta i la recepció acústica contemporània. Una investigació qualitativa i quantitativa per 

copsar quins factors han canviat en la forma d’escoltar de les noves generacions i quins elements 

són avui en dia característics i definidors. Establir la relació entre tecnologia, hàbits, materials 

sonors i valors. 

 Paisatges sonors. Implementació d’un procediment tècnic per analitzar paisatges sonors històrics 

i reconstruir-los posteriorment. Seguiment d’estudis concrets i presentació i difusió dels resultats. 

 Detector de contrast acústic. Elaboració d’un marc teòric i proposta d’un prototip semi-funcional 

per amidar el paràmetre del contrast acústic i facilitar la seva lectura i comparació. Experimentació 

del prototip en entorns socials.  

 
5. Funcions a desenvolupar: 
 

 Compilació i resum de dades i informació. 

 Elaboració de presentacions. 

 Recerca de materials i fonts.  

 Contacte amb participants en la investigació. 

 Preparació d’informes. 

 



  

 

6. Observacions: 

 
 Interès pel so i/o la música. 

 Vinculació amb un projecte personal, artístic o de recerca. 
  



 

 

 

 
 

ANNEX II.  
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE LA BECA DE COL·LABORACIÓ 

 

  
  



  

 

SOL·LICITUD BECA INICIACIÓ A LA RECERCA 
CURS 2019/20 

 
Dades personals de la persona sol·licitant:  
 

NIF/NIE:       

Nom i cognoms:       

Telèfon mòbil de contacte:       

Adreça:       

Codi postal:       

Població:       

Adreça de correu electrònic:       

Estudis que realitza:       

 
 
Beca d’iniciació a la recerca que sol·licita: 
Marcar únicament una sola opció de les següents:  

 BIR19-AFIRS 
 BIR19-CTL 
 BIR19-GRACIS 
 BIR19-GRAEFES 
 BIR19-GRESIT 
 BIR19-NARDERES 
 BIR19-SSIT 

 

 
Amb la signatura d’aquest document AUTORITZO a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 
entitat titular dels centres universitaris Tecnocampus, amb domicili a Av. Ernest Lluch 32, 08302 Mataró 
(Barcelona) a utilitzar les dades consignades en aquest full de sol·licitud amb la finalitat de tramitar la 
sol·licitud de la beca. 
 
L'informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", 
en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el qual 
consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a 
la següent adreça electrònica rgdp@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre-franquejada 
adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 
32 Edifici Universitari, 08302 Mataró). Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera 
satisfactòria els drets aquí enumerats, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 

     ,       de       de 2019                          

 

Signatura de la persona sol·licitant     

 

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud: 
Marcar totes les caselles que correspongui:  
 

   CV de l’estudiant 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. (OBLIGATORI) 

   Carta de presentació de la persona sol·licitant (OPCIONAL).  

 

http://www.apdcat@gencat.cat

