
BECA DE PROJECTE

WORKSHOP EAR RAW 22: REUS ARCHITECTURE&URBAN DESIGNINTERNTATIONAL WORKSHOP - II ADDENDA AL
CONVENI MARC DE COL·LABORACIO ENTRE LAJUNTAMENT DE REUS I LA FUNDACIO URV, MITJANÇANT
LESCOLA TECNICA SUPERIOR DARQUITECTURA, PER A LA COL·LABORACIO MUTUA EN LAMBIT DE LURBANISME
I LARQUITECTURA

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Tasques de suport en disseny expositiu, producció i post-producció JORNADES RAW'22. Aquestes tasques inclouran
redibuix, edició de material gràfic, elaboració de maquetes, suport en muntatge i edició de material audiovisual.
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

Competències específiques:
Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció
Aptitud per dominar les tècniques de dibuix informàtiques
Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de croquis i avantprojectes.
Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics arquitectònics.
Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes d'execució arquitectònics.
Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

Competències transversals:

Gestionar la informació i el coneixement mitjançant lús eficient de les TIC
Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit destudi
Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes
Diagnosticar conflictes i desequilibris territorials i prescriure estratègies i accions per la seva correcció.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiant del grau d'Arquitectura

REQUISITS

Haver superat les assignatures de Projectes i Urbanisme I, II, III i IV.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  550.0 €

Hores setmanals:  20:00 h

Data inici:  07/11/2022              Data final:  09/12/2022              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  ETSA URV

Perfil d'Activitat URV: 7.1. Activitat de gestió mitjançant teletreball.

EPI's:  no s'escau

Correu electrònic on rebre els Cv's:  josepmaria.sole@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  29/10/2022

Data: 24/10/2022
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