
BECA DE PROJECTE

GESTION DEL TURISMO EN AREAS NATURALES

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

El candidat/a donarà suport en les següents funcions:

.- revisió bibliogràfica, filtratge i detecció d''''''''''''''''informació clau.

.- descàrrega de bases de dades cartogràfiques, importació i incorporació a un SIG

.- gestió i anàlisi espacial de les dades: detecció i eliminació d''''''''''''''''errors, aplicació d''''''''''''''''anàlisi espacial per a la
caracterització dels registres.
.- elaboració de cartografia
.- redacció d''''''''''''''''informe.
.- revisió bibliogràfica, filtratge i detecció d''''''''''''''''informació clau.
.- descàrrega de bases de dades cartogràfiques, importació i incorporació a un SG
.- gestió i anàlisi espacial de les dades. detecció i eliminació de errors,

Totes aquestes tasques complementaran la seva formació acadèmica sota la supervisió del seu responsable i estaran
directament relacionades amb l''''''''assoliment de les competències bàsiques definides al pla d''''''''estudis.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

A4Crear y gestionar bases de datos susceptibles de ser utilizadas en el análisis territorial
A5Aplicar técnicas y métodos cuantitativos y cualitativos, así como también de trabajo de campo, que permitan la recogida,
el tratamiento y el análisis de datos territoriales y ambientales
 A6Obtener y producir cartografía que contribuya al análisis y la diagnosis territorial
 A7Gestionar i analitzar informació diversa de forma adequada per a descriure, analitzar, diagnosticar i interpretar un territori

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 Estudiant de quart curs del Grau en Geografia, anàlisi territorial i sostenibilitat amb bon expedient acadèmic en les
assignatures relacionades amb els  Sistemes d''''''''''''''''Informació Geogràfica

REQUISITS

responsabilitat i treball autònom

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  414.86 €

Hores setmanals:  17:30 h

Data inici:  01/01/2022              Data final:  31/01/2022              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Departament de Geografia

Perfil d'Activitat URV: 7. Activitat de gestió.

EPI's:  no

Correu electrònic on rebre els Cv's:  myolanda.perez@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  13/12/2021

Data: 02/12/2021
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