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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE BECA 
 

 
 BECA DE PROJECTE:   

 
BECA DE PROJECTE –  “Millores en el cultiu de la vinya mitjançant 
l’aplicació de biotestimulants ecològics”   

 
 TASQUES FORMATIVES DE LA BECA:  

 
 Realització de tractaments fitosanitaris ecològics ala vinya: L’alumne haurà de 

realitzar diferents tractaments ecològics a la vinya i fer un seguiment de l’estat 
sanitari de la planta i raïm.  

 
Les competències adquirides son: 
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 
Tenir sensibilització en temes mediambientals 
Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
Participar en programes d'innovació vitivinícola 

 
 Seguiment del creixement i vigor del cep: 

 
Les competències adquirides son: 
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 
Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

 
 Seguiment de la maduració: realització de controls de maduració: 
 
Les competències adquirides son: 
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 
Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

 
 Realització de microvinificacions i anàlisi del vins elaborats.  
 
Les competències adquirides son: 
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 
Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

 

 Tractament estadístic de les dades obtingudes en les mesures de camp, laboratori: 
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Les competències adquirides son: 
Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES 

 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

 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA      

Estudiant del Grau d’Enologia 

REQUISITS  
 Experiència en tractaments fitosanitaris de la vinya
 Experiència en controls de maduració
 Experiència en microvinificacions
 Domini del excel
 Disponibilitat de cotxe

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA: 
Nº de beques: 1 
Assignació econòmica: 600 €/mes 
Dedicació: 25 hores/setmana 
Periode de la beca:17 de juny a 30 agost 2019 
Ubicació desenvolupament de la beca: Finca URV experimental Mas dels Frares 
(Constantí) 

Correu electrònic on rebre els Cv’s: miriam.lampreave@urv.cat 
Data limit recepció Cv’s: 7 de juny 2019 


