
BECA DE PROJECTE

ELABORACIO D'UNA GUIA PER A LA INTRODUCCIO DE LA PERSPECTIVA DE GENERE EN LES OPERACIONS
ESTADISTIQUES

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

1.Aprendre a crear dinstruments per a lavaluació de les activitats formatives orientades a la sensibilització, identificació i
atenció en violències de gènere digital.
2.Conneixer com realitzar lenviament denquestes davaluació de les activitats formatives orientades a la prevenció de la
violència de gènere digital emtre persones joves..
3.Adquirir habilitats per a lanàlisi dels resultats de les enquestes realitzades.
4.Desenvelopar capcitat per a lorganització dunes jornades orientades a la incoporació de la perspectiva de gènere en la
docència.

Totes aquestes tasques sera de suport complementant 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

CE 3 Dissenyar i aplicar els mètodes i tècniques avançades d'investigació social en l'àmbit de la intervenció social i
educativa des d'una perspectiva multidisciplinària.
CE 5 Avaluar diferents polítiques socials en contextos de canvi identificant les oportunitats per a la innovació a partir de la
interdisciplinarietat.
CE 8 Avaluar la intervenció social i educativa en processos de canvi individual, grupal i comunitari, des de la perspectiva de
la innovació, la crítica i la reflexió.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Màster Transformacions Socials i Innovació

REQUISITS

1.Ser estudiant del Màster Transformacions Socials i Innovació
2.Coneixements escrits i orals de castellà i anglès
3.Domini avançat dExcel
4.Domini deines de gestió i dinamització de les xarxes socials.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  1200.0 €

Hores setmanals:  37:30 h

Data inici:  01/11/2022              Data final:  30/11/2022              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  La beca es realitzarà de manera semipresencial, la presencialitat al Despatxe GREDI Campus Sescelades,

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

EPI's:  No s'escau

Correu electrònic on rebre els Cv's:  jbonetma@gmail.com

Data límit recepció Cv's:  16/10/2022

Data: 11/10/2022
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