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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE BECA 
 

 
 BECA DE PROJECTE:   

 
BECA DE PROJECTE – (T19011S) 

 
 TASQUES FORMATIVES DE LA BECA: 

 
Participar en les feines propies del treball de camp i de celler propis de la verema i 
l’elaboració del vi. 

 
 COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES 

 

Competències associades al Grau Enologia 
 
A3: Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i 
seguint els imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, 
climatologia i viticultura 
 
A6: Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i 
dels imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. 
Dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins. 
 
B2:Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Enologia. 
 
Competències associades al Grau Biotecnologia 
 
A6: Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de 
Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia 
molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat 
 
A15: Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com 
els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los i comunicar-los a auditoris 
diversos 
 
B2: Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp biotecnològic. 
 
 
Competències associades al Master en begudes fermentades 
 
A1: Profundizar en los procesos químicos, bioquímicos y tecnológicos, así como en 
los últimos avances científico-técnicos, que intervienen en la elaboración de bebidas 
fermentadas, desde la materia prima al producto final 
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A3: Profundizar en el estudio de los microorganismos implicados en la elaboración de 
bebidas fermentadas, tanto positivos como alterantes, analizando los últimos 
avances científicos, y comprendiendo cuál es su influencia sobre las propiedades del 
producto final 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

Estudiants de: 
 
- Grau d’Enologia 

- Grau de Biotecnologia 

- Màster en Begudes Fermentades 
 

 REQUISITS  
 
Coneixement idiomes- 
Informàtica 
Aptitud de treball en equip. 
Responsabilitat 
Carnet de conduir 
 

 CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA: 
Nº de beques: 1 
Assignació econòmica: 722,87€/bruts/mensuals 
Dedicació: 6 hores/dia (8:00 a 14:00 hores) 
Periode de la beca: 2 mesos: (juliol i agost) i (juliol i setembre) 
Ubicació desenvolupament de la beca: Celler i Finca Experimental del mas dels 
Frares 
Correu electrònic on rebre els Cv’s: fernando.zamora@urv.cat 
Data limit recepció Cv’s:  20/06/19 
 
 

 
 
 
 
 
    


