NORMATIVA DE LA FUNDACIÓ URV PER A LES BEQUES DE PROJECTE
Aprovada pel Patronat de la Fundació URV el 20 d’abril de 2017
Modificada pel Patronat de la Fundació URV el 8 d’octubre de 2018

Article 1. Poden gaudir d’una beca de projecte les persones que tenen la consideració
d'estudiants en qualsevol cicle d'ensenyament oficial homologat de la Universitat Rovira
i Virgili (URV) o de qualsevol centre d’educació superior. No s'atorguen beques de
projectes a persones amb el títol de doctor.
Article 2. La persona becada queda assignada a un projecte concret i la seva participació
en l'esmentat projecte ha de tenir una finalitat formativa. Les activitats desenvolupades
per la persona becada han de tenir relació amb el contingut dels estudis que estigui duent
a terme. La beca no comporta una relació laboral entre la persona becada i la Fundació
URV (FURV).
Article 3. La durada i l’horari de la beca s’estableix d’acord amb les característiques de
la beca. És compatible amb l’activitat acadèmica i formativa de l’estudiant a la URV o al
centre d’educació superior. La persona becada no pot acumular beques de projectes per
un període superior a 36 mesos, respectant en tot cas el que estableix l’article 5 del Reial
decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris. En el cas de projectes de més d'un any, la durada inicial de
la beca és de com a màxim 12 mesos. Al final d'aquest període, i després d’avaluar
positivament el seguiment i l’aprenentatge de la persona becada, segons el procediment
que es descriu a l'annex I, se’n pot sol·licitar la continuïtat per la resta de projecte o per
un màxim de 12 mesos més si el projecte continua vigent al cap d'aquest segon any, i
després per un tercer i últim període de fins a 12 mesos fins a completar un total màxim
de 36 mesos, sempre que la persona becada continuï matriculada en els estudis que van
motivar la seva participació en el projecte.
Article 4. L'import de la beca no pot ser inferior al fixat per la FURV per a l’any en què
s’atorga la beca. Aquesta quantitat s’ha de revisar anualment; en qualsevol cas,
l'increment mínim és el de l'IPC real de l'any anterior. L'import net de la beca és el que
resulta de sostreure l'IRPF i la quota de la Seguretat Social a l'import brut.
Article 5. La persona becada queda enquadrada al règim general de la Seguretat Social,
amb la conseqüent afiliació i/o alta, així com la baixa en aquest règim per part de la
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FURV, segons el que estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es
regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social
de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament del que
preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització,
adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.
Article 6. L'acció protectora, pel que fa a les persones becades, és la corresponent al
règim general de la Seguretat Social. No hi ha obligació de cotitzar per la contingència
de desocupació, així com tampoc al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.
Article 7. La cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i professionals,
així com el seu ingrés, s’ha de dur a terme aplicant les regles de cotització corresponents
als contractes per a la formació i l'aprenentatge establertes en la respectiva Llei de
pressupostos generals de l'Estat i en les seves normes d'aplicació i desenvolupament.
Article 8. La beca s’ha de difondre publicant-la a la borsa de beques del web de la FURV,
amb la finalitat de garantir els principis de concurrència competitiva i publicitat.
La informació relativa a les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts
públics han de fer-se públiques de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 9. Per adquirir la condició de persona becada, la persona seleccionada ha
d'acceptar aquesta normativa i signar un acord de confidencialitat amb la FURV, segons
el model que es presenta a l’annex II. La persona becada també pot signar un acord de
cessió de drets amb la FURV, segons el model que es presenta a l’annex III.
Article 10. La persona becada pot perdre la seva condició si no compleix les normes de
seguretat i salut generals o particulars de cada projecte o si no manté la confidencialitat
sobre el projecte amb el qual col·labora o sobre qualsevol altre projecte de recerca o
transferència realitzat a la URV.
La FURV pot revocar la beca davant un informe negatiu per part del tutor o tutora
responsable del projecte on estigui assignada la persona becada.
Article 11. La persona becada pot renunciar a la beca mitjançant un escrit adreçat a la
FURV. Aquest escrit s’ha de fer arribar com a mínim amb una antelació de quinze dies
respecte la data efectiva de la renúncia.
Article 12. En els casos de malaltia comuna o accident laboral, es procedeix segons el que
estipula el Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el Text refós
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de la Llei general de la Seguretat Social. La malaltia s’ha d’acreditar presentant la
documentació corresponent a la FURV com a màxim el tercer dia del fet causant.
La manca d’acreditació de la malaltia pot ser motiu de revocació de la beca.
Article 13. La Direcció de la FURV pot denegar l'inici dels tràmits per a la vinculació d’una
persona becada a un projecte quan consideri que l’activitat que ha de du a terme la
persona becada:
(a) és pròpia d’una contractació laboral
(b) comporta un risc per a la salut i la seguretat de la persona becada
(c) no suposa una formació evident per a la persona becada
Article 14. L’investigador o investigadora responsable del projecte (tutor o tutora) de la
persona becada es compromet a assegurar-ne la formació a través del projecte i a
mantenir-hi una tutorització constant.
Per tal de valorar la formació assolida per la persona becada a través del projecte, un cop
finalitzada la beca, el tutor o tutora de la persona becada ha d’emplenar l'informe de
seguiment de l’aprenentatge, segons el model que es presenta a l'annex V. Per formalitzar
una pròrroga de la beca cal que l’informe de seguiment i aprenentatge emplenat pel tutor
o tutora sigui positiu.
Article 15. Per tal d’avaluar el propi aprenentatge, un cop finalitzada la beca l’estudiant
ha d’emplenar l'informe de seguiment de l’autoaprenentatge, segons el model que es
presenta a l'annex VI. Per formalitzar una pròrroga de la beca cal que l’informe de
seguiment de l’autoaprenentatge emplenat per l’estudiant sigui positiu.
Article 16. L'activitat de la persona becada s’ha de dur a terme principalment a les
instal·lacions de la FURV o la URV, per bé que, quan ho exigeixi el projecte, es pot
desplaçar a les instal·lacions de l'empresa a fi de recollir la informació o les dades
necessàries per al desenvolupament de l’activitat.
Aquests desplaçaments a les instal·lacions de l'empresa han de tenir un caràcter puntual
i estar sempre supervisats pel tutor o tutora de la persona becada.
Article 17. La Normativa de la Fundació URV per a les beques de projecte s’ha
d’actualitzar i adaptar, de forma automàtica, d’acord amb les disposicions legals vigents.
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Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor i modifica l’anterior l'endemà que sigui aprovada per
l'òrgan competent de la FURV.
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ANNEX I
Procediment per a la sol·licitud de beques de projecte de la Fundació URV
El tutor o tutora ha d’informar la Fundació URV (FURV) del perfil que ha de tenir la persona
becada per tal d’accedir a la beca.
La FURV ha de publicar l’oferta a la borsa de beques del web de la FURV i verificar que
les persones que opten a la beca compleixen els requisits establerts a la Normativa de la
Fundació URV per a les beques de projecte. El tutor o tutora ha de seleccionar la persona
a qui es concedeix la beca mitjançant un procés de selecció de candidats, a partir de la
publicació a la borsa de beques del web de la FURV, amb la finalitat de garantir els
principis de concurrència competitiva i publicitat.
1- A la credencial de la persona becada (CB), emplenada per la persona becada
telemàticament des de la intranet de la FURV, s’hi ha de fer constar, entre d’altres, les
dades següents:


Projecte al qual s’adscriu la beca.



Vinculació de la persona becada com a estudiant de la URV o d’una altra institució
d'educació superior.



Descripció de les tasques formatives que s’han de dur a terme.



Durada de la beca.



Import mensual i total de la beca.



Assegurances contractades, si s’escau.

2- La persona seleccionada ha d’aportar la documentació següent:


Fotocòpia de la matrícula, si està matriculada a la URV.



Fotocòpia del resguard de la matrícula o un document que acrediti la condició
d’estudiant matriculat en un centre d’educació superior diferent a la URV.



Fotocòpia del DNI, o del NIE si la persona becada és estrangera.



Fotocòpia del compte corrent on es vegi que la persona becada és la titular, per
tal que s’hi puguin fer els pagaments.



Número de cotització a la Seguretat Social.

3- La Direcció de la FURV ha d’acceptar o no la proposta del tutor o tutora, tenint en
compte els criteris establerts a la Normativa de la Fundació URV per a les beques de
projecte i d’acord amb la informació consignada a la CB. En cas negatiu, n'ha
d’argumentar les causes.
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4- La persona seleccionada ha de signar la CB acceptant la Normativa de la Fundació URV
per a les beques de projecte i un acord de confidencialitat, segons el model que es
presenta a l’annex II.
5- La persona seleccionada també pot signar un acord de cessió de drets, segons el model
que es presenta a l’annex III.
6- Si durant el període de beca la persona becada ha d'efectuar una estada de caràcter
formatiu en una empresa, cal que aquesta formalitzi un document de compromís
d'acceptació de la persona becada, segons el model que es presenta a l'annex IV.
7- La persona seleccionada no pot començar a participar en el projecte fins que el
document CB no està completament formalitzat i l'han signat la Direcció de la FURV i
el tutor o tutora al qual s’adscriu la beca. És a partir de llavors que adquireix la condició
de persona becada per un projecte de la FURV i que cal comunicar l’alta a la Seguretat
Social.
8- Un cop finalitzada la beca, el tutor o tutora ha d’avaluar l’aprenentatge de la persona
becada durant l’execució de la beca, segons el model que es presenta a l’annex V.
9- Un cop finalitzada la beca, l’estudiant ha d’avaluar el seu autoaprenentatge durant
l’execució de la beca, segons el model que es presenta a l’annex VI.
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ANNEX II
Acord de confidencialitat
PARTS
D'una part, la FUNDACIÓ URV (en endavant, FURV), amb CIF G-43581321, amb seu a
Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n, representada per la directora del Centre de
Transferència de Tecnologia i Innovació, Sra. Lourdes Jané i Ros, amb DNI 52421507-E.
I d'una altra, el/la Sr./Sra. ................................. (en endavant, PERSONA BECADA),
amb DNI............. i domicili a ...................., carrer .............................. núm...........
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest
document.
ANTECEDENTS
La PERSONA BECADA ha de dur a terme tasques de recerca en el projecte
.................................................. (en endavant, el projecte), el responsable del qual és
el/la Dr./Dra. ......................., de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV).
Durant el període de vigència de la beca, la PERSONA BECADA ha de desenvolupar,
conèixer i utilitzar informació que pot tenir un caràcter confidencial i estar subjecte a drets
de propietat industrial i intel·lectual, motiu pel qual acordem les següents:
CLÀUSULES
Primera. Confidencialitat
La PERSONA BECADA ha de mantenir una estricta confidencialitat sobre qualsevol
informació intercanviada entre les parts o amb la URV relacionada amb qualsevol projecte
de caràcter científic, tecnològic o artístic dirigit o participat per personal de la URV i/o la
FURV al qual pugui tenir accés.
El paràgraf anterior no s'ha d’aplicar quan:
a. La informació rebuda sigui de domini públic.
b. La informació rebuda procedeixi d'un tercer que no n'exigeix el secret.
c. El responsable del projecte, conjuntament amb la Direcció de la FURV, n’autoritzin
per escrit la difusió en les condicions que s'assenyalin a l'escrit d'autorització.
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La URV, a través de la Direcció de la FURV, pot requerir a la PERSONA BECADA la devolució
de la informació confidencial subministrada, que ha de remetre's immediatament, amb el
compromís de destruir qualsevol còpia tangible d'aquesta informació.
En el cas que la PERSONA BECADA dugui a terme les tasques a les instal·lacions d’una
empresa, la signatura d’aquest acord de confidencialitat no eximeix la PERSONA BECADA
de la signatura d’un acord de confidencialitat equivalent amb l’empresa en què realitzi
l’estada.
Segona. Durada
Aquest acord entra en vigor en el moment de la signatura i finalitza transcorreguts deu
anys des de l’acabament de la beca, o quan per part de la URV, la Direcció de la FURV i si
s’escau l’empresa hi hagi el consentiment per escrit a rescindir-lo o a modificar-lo o les
informacions passin a ser del domini públic.
Tercera. Jurisdicció
La PERSONA BECADA i la FURV ens comprometem a resoldre de manera amistosa
qualsevol desacord sorgit en el desenvolupament d'aquest acord de confidencialitat.
Aquest acord té naturalesa privada i es regula per la legislació espanyola. En cas de litigi
sobre la seva interpretació i aplicació, els jutjats i tribunals de Tarragona són els únics
competents i les parts renunciem a qualsevol altre que ens pugui correspondre.
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I com a prova de conformitat signem aquest acord, emès en dos exemplars però a un sol
efecte, en el lloc i amb la data que s'especifiquen a continuació.

Tarragona, .... de ............................ de 20....

Per la

Per la

Fundació URV

persona becada

Sr./Sra. Lourdes Jané i Ros
Directora del Centre de Transferència
de Tecnologia i Innovació

Sr./Sra. ...................................
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ANNEX III
Acord de cessió de drets de la propietat industrial i intel·lectual entre la
Fundació URV i la persona becada
PARTS
D'una part, la FUNDACIÓ URV (en endavant, FURV), amb CIF G-43581321, amb seu a
Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n, representada per la directora del Centre de
Transferència de Tecnologia i Innovació, Sra. Lourdes Jané i Ros, amb DNI 52421507-E.
I d'una altra, el/la Sr./Sra. ................................. (en endavant, PERSONA BECADA),
amb DNI ............., amb domicili a ...................., carrer ..............................
núm...........
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest
document.
ANTECEDENTS
La

PERSONA

BECADA

ha

de

dur

terme

tasques

de

recerca

en

el

projecte

.................................................. (en endavant, el projecte), el responsable del qual és
el Dr./Dra. ......................., de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV).
Durant el període de vigència de la beca, la PERSONA BECADA ha de desenvolupar,
conèixer i utilitzar informació que pot tenir un caràcter confidencial i estar subjecte a drets
de propietat industrial i intel·lectual, motiu pel qual acordem les següents:
CLÀUSULES
Primera. Drets de propietat industrial i intel·lectual
D’acord amb l’article 5 de la Llei 1/1996, de propietat intel·lectual, i amb l’article 10 de la
Llei 24/2015, de patents, l’autoria de les obres i la inventoria de les invencions
desenvolupades de forma exclusiva per la PERSONA BECADA en el marc del projecte
corresponen a l’autor o inventor, respectivament, és a dir, a la PERSONA BECADA. En cas
que l’obra o invenció hagi estat realitzada en col·laboració o sota la direcció o coordinació
de personal de la URV o de la FURV, l’autoria o la inventoria corresponen tant a la PERSONA
BECADA com al referit personal de la URV i/o de la FURV, en la proporció que correspongui.
La PERSONA BECADA manifesta conèixer expressament el règim legal derivat de la Llei de
la propietat intel·lectual, de la Llei de patents i de la Normativa vigent sobre propietat
industrial i intel·lectual de la URV, aprovada pel Consell de Govern el 30 d’abril de 2009 i
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adequada a la Llei 2/2011 i 14/2011, i al Reial Decret 1791/2010, així com dels convenis
específics entre la FURV i la URV per a la cessió dels drets de la propietat industrial i de la
propietat intel·lectual, signats respectivament l’1 d’abril de 2005 i l’1 d’abril de 2009, i de
l’article 135 de l’Estatut de la URV, relatiu a la titularitat dels drets de les obres relatives
als treballs docents dels estudiants de la URV.
Segona. Cessió de drets
La PERSONA BECADA cedeix a la FURV tots els drets d’explotació que li pertoquin per la
seva condició d’autor i/o inventor resultants de l’activitat desenvolupada en el marc del
projecte.
La informació generada en el marc del projecte és propietat de la FURV.
La informació intercanviada durant el projecte entre les parts o amb la FURV, la URV i/o
l’empresa es pot utilitzar en benefici del projecte, però no per al propi ús o benefici de la
PERSONA BECADA.
La cessió es realitza pel termini màxim de protecció de l’obra o invenció, d’acord amb la
normativa de propietat intel·lectual o industrial aplicable, per tot l’àmbit geogràfic
mundial, amb caràcter d’exclusiva i per a qualsevol aplicació i activitat a escala universal.
La cessió abasta tots els drets patrimonials d’explotació i en totes les modalitats previstes
per la normativa d’aplicació de l’obra i/o la invenció, incloent-hi la reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació.
La cessió es fa en caràcter gratuït i, per tant, la PERSONA BECADA renuncia, a favor de
la FURV, a qualsevol dret de caràcter patrimonial que per la seva condició d’autor i/o
d’inventor li pertoqui, segons el capítol II, “Distribució dels ingressos de l'explotació dels
resultats”, de la Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la Universitat Rovira
i Virgili.
La PERSONA BECADA ha de signar tots els documents necessaris per poder fer efectiva la
protecció a qualsevol país i en qualsevol modalitat de protecció. Així mateix, la PERSONA
BECADA ha de mantenir la confidencialitat de la informació fins que no tingui una
autorització expressa i per escrit del tutor o tutora de la beca, o de la persona que l’hagi
reemplaçat.
Tercera. Durada
Aquest acord entra en vigor en el moment de la signatura i finalitza transcorreguts deu
anys des de l’acabament de la beca, o quan per part de la URV, la Direcció de la FURV i si
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s’escau l’empresa hi hagi el consentiment per escrit a rescindir-lo o a modificar-lo o les
informacions passin a ser del domini públic.
Quarta. Jurisdicció
La PERSONA BECADA i la FURV ens comprometem a resoldre de manera amistosa
qualsevol desacord sorgit en el desenvolupament d'aquest acord de cessió de drets.
El present acord té naturalesa privada i es regula per la legislació espanyola. En cas de
litigi sobre la seva interpretació i aplicació, els jutjats i tribunals de Tarragona són els únics
competents, i les parts renunciem a qualsevol altre que ens pugui correspondre.

I com a prova de conformitat signem aquest acord, emès en dos exemplars però a un sol
efecte, en el lloc i amb la data que s'especifiquen a continuació.

Tarragona, .... de ............................ de 20....

Per la

Per la

Fundació URV

persona becada

Sra. Lourdes Jané i Ros
Directora del Centre de Transferència
de Tecnologia i Innovació

Sr./Sra. ...................................
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ANNEX IV
Compromís de l'empresa ..................... per a l'acceptació de la persona becada
a les seves instal·lacions com a col·laborador/a durant el projecte

1. L'empresa ...................................... accepta admetre a les seves instal·lacions de
............................. el Sr./la Sra................................., persona becada de la Fundació
URV (FURV), segons s'acredita en el document de la FURV “Credencial de la persona
becada”, com a col·laborador/a en el projecte ........................... (en endavant, el
projecte),

dirigit

per

l’investigador

o

investigadora

de

la

URV

Dr./Dra.

..................................., durant el període de temps comprès entre el ..... de ..... de
20.... i el .... de ..... de 20.....
2. L’empresa es compromet a proporcionar a la persona becada els mitjans, les mesures
de seguretat i salut, i els equips de protecció necessaris per dur a terme les tasques
formatives objecte de la beca. Així mateix, es compromet a adherir-lo al seu pla de
seguretat i salut, i a donar-li la formació/informació adient en qüestió de seguretat i salut.
3. Els continguts i desplegaments de les tasques formatives de la persona becada són
coordinats pel representant de l'empresa, Sr./Sra. ......................................, que
actuarà com a tutor o tutora, d'acord amb el projecte.
4. L'execució de les tasques formatives de la persona becada no implica, en cap
circumstància, una relació laboral o de serveis retribuïts, i per aquest motiu l'empresa no
pot utilitzar les funcions de la persona becada per a finalitats pròpies de la seva activitat
empresarial.

Tarragona, .... de .............. de 20....

Per l'empresa ...................

Sr./Sra. .........................
Càrrec ............................
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ANNEX V
Informe de seguiment de l’aprenentatge de la persona becada
Cal emplenar els camps que s’apliquin al projecte desenvolupat per la persona becada.
Nom i cognoms de l’estudiant:
Tutor/a:
Projecte:
Grup de recerca:
Departament:

No assolit

Assolit amb
condicions

Assolit

Moltes
mancances
importants

Algunes
mancances
importants

Poques
mancances

Assolit
amb
qualitat
Assolit
amb
qualitat

1. Desenvolupa l’autonomia suficient per treballar en projectes dins el seu àmbit temàtic.
1.1. L’estudiant planifica i desenvolupa
les tasques formatives/projecte de
forma autònoma, organitzada i
científica.

Indicadors:
Planifica el temps i gestiona les tasques formatives. Mostra actitud
proactiva davant la realització del projecte. Cerca informació.
Planteja el problema. Segueix una metodologia i fa treball de camp.
Concreta resultats i conclusions. Autoavaluació de l’aprenentatge.

1.2. L’estudiant genera un document
científic quant a estructura i
continguts.

Indicadors:
Aplica els aspectes formals sobre la comunicació escrita. Manté una
estructura definida. Descriu el problema. Utilitza la metodologia
apropiada. Redacta resultats i conclusions. Enumera la bibliografia
seguint normes de citació adequades. Visibilitat (en cas que n’hi hagi).

Observacions (opcional)

0

5

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

Observacions (opcional)

0

5

2. Resol problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi.
Observacions (opcional)

2.1. L’estudiant segueix un mètode
sistemàtic amb un enfocament global
per dividir un problema complex en
parts i per identificar les causes
aplicant el coneixement científic i
professional.

Indicadors:
Entén les diferents parts del problema. Aplica un mètode d’anàlisi
adequat i complet. Recull informació. Identifica causes i relacions entre
les parts. Prioritza i planifica.

2.2. L’estudiant dissenya una solució
nova utilitzant els recursos necessaris i
disponibles per tal d’afrontar el
problema.

Indicadors:
Formula solucions i alternatives. Utilitza els recursos disponibles. Té en
compte la implementació.

2.3. L’estudiant avalua el model
proposat contrastant-lo amb el context
real d’aplicació i és capaç de trobar-hi
limitacions i proposar-hi millores.

Indicadors:
Avalua la implementació tenint en compte la realitat i complexitat del
context. Millora la solució amb un procés iteratiu. Pren una decisió
informada i n’assumeix les conseqüències.

0

5

Observacions (opcional)
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0

5

Observacions (opcional)

0

5

3. Treballa de forma autònoma, en equips multidisciplinaris i en contextos complexos amb responsabilitat i iniciativa.
Observacions (opcional)
3.1. L’estudiant coneix l’objectiu de
l’equip i identifica el seu rol en
contextos complexos.

Indicadors:
Identifica els objectius del grup amb claredat. Identifica el seu rol i posa
en valor les diferències dels altres membres de l’equip. Coneix el seu rol
dins del grup i el rol de la resta dins del grup. Consensua l’objectiu de
l’equip. Interactua amb altres rols professionals i altres disciplines.

3.2. L’estudiant comunica i actua dins
del grup per facilitar la cohesió i el
rendiment, així com per assolir els
objectius de l’equip.

Indicadors:
Intercanvia informació, coneixements i experiències amb la resta de
membres. Accepta els punts de vista dels altres. Integra diferents
opinions en una opinió/decisió comuna. Explica el projecte complet de
l’equip a qualsevol audiència.

3.3. L’estudiant confia en les pròpies
capacitats, respecta les diferències i les
aprofita en benefici de l’equip.

Indicadors:
Gestiona conflictes sorgits de la multidisciplinarietat. Aprofita les
diferències dels membres per millorar les decisions de l’equip. Utilitza els
recursos de l’experiència col·laborativa.

0

5

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

Observacions (opcional)

0

5

Observacions (opcional)

0

5

4. Identifica el procés d’aprenentatge i desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.
Observacions (opcional)
4.1. L’estudiant identifica i aprofundeix
en l’autoconeixement acadèmic i
professional.

Indicadors:
Identifica les motivacions acadèmiques i professionals. Concreta
expectatives i defineix prioritats. Valora els seus punts forts i febles.

4.2. L’estudiant analitza l’entorn
professional de l’especialitat.

Indicadors:
Explora el mercat professional de l’àmbit d’estudi (competències clau,
funcions, requeriments, oportunitats). Coneix les sortides professionals
de l’àmbit d’estudi. Valora les possibilitats d’ocupabilitat de l’àmbit
d’estudi.

4.3. L’estudiant dissenya itineraris
acadèmics i professionals específics.

Indicadors:
Defineix objectius acadèmics i professionals. Coneix i sap com utilitzar
els diferents serveis, recursos i eines que ofereix la URV per al
desenvolupament acadèmic i professional. Valora i utilitza eines pròpies
de l’especialitat.

Observacions generals (opcional):

0

5

Observacions (opcional)

0

5

Observacions (opcional)

0

5

Puntuació total

/
Tots els resultats d’aprenentatge tenen el mateix pes a la puntuació total.
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ANNEX VI
Informe de seguiment de l’autoaprenentatge de la persona becada
Cal emplenar tots els camps.
Nom i cognoms de l’estudiant:
Tutor/a:
Projecte:
Grup de recerca:
Departament:

No assolit

Assolit amb
condicions

Algunes
Moltes
mancances
mancances
importants
importants
Observacions (opcional)

Assolit
amb
qualitat
Assolit
amb
qualitat

Assolit
Poques
mancances

1. Les activitats que he dut a terme han tingut una relació directa amb la meva formació acadèmica.
0

5

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

Observacions (opcional)
2. Els coneixements adquirits prèviament en la meva formació acadèmica m’han ajudat a l’hora de dur a terme les
tasques formatives del projecte.
0

5

Observacions (opcional)
3. Independentment de la relació directa amb els meus estudis, l’experiència de la beca ha estat un complement
acadèmic formatiu.
0

5

Observacions (opcional)
4. Abans d'assignar-me les tasques formatives, me n'han explicat els procediments i la manera de fer-les.
0

5

Observacions (opcional)
5. El tutor o tutora ha desenvolupat les seves funcions de supervisió i suport.
0

Observacions generals (opcional):

5

Puntuació total

/

Tots els resultats d’aprenentatge tenen el mateix pes a la puntuació total.
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