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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE BECA 
 

 
 BECA DE PROJECTE:   

 
Turisme, agricultura i desenvolupament local 

 
 TASQUES FORMATIVES DE LA BECA:  

- Identificar i inventariar els productes agroalimentaris locals del camp de 
tarragona.  

- Identificar, inventarir i caracteritzar les accions, activitats i potencialitats de 
desenvolupament turístic en l’espai rural del Camp de Tarragona vinculat amb 
productes agroalimentaris locals.  

- Identificar els agents implicats en el desenvolupament turístic basats en 
productes agroalimentaris locals.  

- Revisió bibliogràfica. 
 
 

 COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES 
- Analitzar i avaluar el funcionament de les destinacions, la seva governança i 

estructures turístiques i activitats productives del turisme en l'àmbit mundial.  
- Gestionar territoris i recursos turístics d'acord amb principis de sostenibilitat 

(mediambientals, socials i econòmics) i conèixer les principals iniciatives de 
posada en valor del patrimoni per aconseguir un desenvolupament turístic 
adecuat. 

- Utilitzar les metodologies d'investigació, basades en l'aplicació de tècniques 
quantitatives, qualitatives i geogràfiques, per a seleccionar, sintetitzar i interpretar 
l'informació (aplicada al) sector turístic integrant i comprenent les potencialitats de 
les TIC. 

- Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques i avaluar els seus 
potencials turístics analitzant les possibilitats del seu ús sostenible. 

- Detectar necessitats de planificació de l'activitat turística i comprendre els 
objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació. 

- Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC. 
- Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa. 
- Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
- Gestionar la informació i el coneixement. 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

Estudiant de l’ensenyament del Grau de Turisme 
 

 REQUISITS  
(Altres.... Ex. Coneixement idiomes, informàtica, aptitud de treball en equip, 
responsabilitat, etc.) 
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Coneixement d’idiomes, aptitud de treball en equip, amb iniciativa i  
responsabilitat, coneixements informàtics.  

 CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA: 
Nº de beques: 1 
Assignació econòmica: 251,59€/bruts 
Dedicació: 10,5 hores setmanals 
Periode de la beca: 1 mes (1/6/19 al 30/6/19) 
Ubicació desenvolupament de la beca: Facultat de Turisme i Geografia, Vila-seca 
Correu electrònic on rebre els Cv’s: martagemma.nello@urv.cat 
Data limit recepció Cv’s: 24/05/2019 
 

 
 
 
 
 
    


