
BECA DE PROJECTE

CONTRACTACIONS  PERSONAL CFIS 2022

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Donar suport a les activitats docents que es realitzen al centre
Donar suport al disseny de nous instruments docents i material didàctic
Col·laborar en lanàlisi de resultats de la docència i la planificació de nous programes formatius en funció dels indicadors de
resultats

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

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

AC2 Dominar les eines i els procediments per a la planificació, l''''organització i la gestió dels processos d''''e-learning.
AC3 Dissenyar i desenvolupar programes i projectes d''''innovació i de recerca a l''''àmbit de l''''e-learning.
AC4 Dissenyar i desenvolupar entorns tecnològics i de materials multimèdia per a la formació.
AC5 Adoptar mitjans, recursos i eines en processos de seguiment i avaluació d''''e-learning.
AC6 Incorporar estratègies i recursos de gestió del coneixement en els desenvolupaments d''''innovació i de recerca en e-
learning.
AC7 Gestionar i utilitzar la informació en el desenvolupament de projectes.
AC8 Redactar documentació específica de naturalesa tècnica i/o didàctica d''''acord amb els programes i projectes d''''e-
learning desenvolupats.
AC9 Aplicar models pedagògics i coneixements tècnics per a la resolució de problemes de formació en e-learning.
AC10 Analitzar i aplicar eines i instruments per al disseny i desenvolupament de materials didàctics per a l''''e-learning.
AC11 Dissenyar escenaris daprenentatge en entorns tecnològics.
AC12 Elaborar propostes innovadores en projectes d''''e-learning.
AC16 Usar eines tecnològiques per al disseny i el desenvolupament d''''instruments i recursos per a la recerca.
AC17 Aplicar tècniques danàlisi de dades en recerca educativa.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Màster en Tecnologia Educativa i Gestió del Coneixement (2012)

REQUISITS

Coneixement a nivell dusuari de les aplicacions del paquet Microsoft Office
Coneixement del funcionament del programa del campus virtual Moodle de la URV
Domini de programes de virtualització de continguts
Habilitat per a lelaboració de materials didàctics en diferents tipus de suport tecnològic, de simulació o dossiers formatius
Es valorarà el coneixement del funcionament de les xarxes socials de cara a la difusió de cursos, l''''experiencia en:  la
virtualització de contiguts, docència i/o en tasques de tipus administratiu.
Català Nivell B

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  507.07 €

Hores setmanals:  20:00 h

Data inici:  23/03/2022 Data final:  31/12/2022 (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Aules de docència de la URV  l''''Hospital Sant Joan de Reus, Instal·lacions del CFIS i Teletreball si s''''escau

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

7.1. Activitat de gestió mitjançant teletreball.

7.2. Gestió informàtica.

9. Àmbit de docència.

9.1. Àmbit de docència virtual.

EPI's:  no

Correu electrònic on rebre els Cv's:  rrhh@fundacio.urv.cat

Data límit recepció Cv's:  16/03/2022

Data: 11/03/2022
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