
PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ

Nombre de beques:Unitat que proposa la beca:

Descripció de l'activitat:

Lloc on es prestarà la col·laboració:

Període de col·laboració:

Dotació econòmica en brutHorari:Dedicació setmanal:

Requisits específics:

Mèrits:

Competències:

Pla formatiu:

Consideracions:

Responsables de la dedicació
Nom Rep.BecarisC.Valoració. C.Adj.

Dotació econòmica
Exercici Mesos / Dies Import retribució Import TotalImport SS. Q. Patronal Import altres
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8.2.1.4029.1.523496.503950
	convUgDescN0: 
	Administració de Centre de Filologia
	convUgDescN1: 
	Facultat de Filologia
	descEstat: 
	Proposta de dedicació confirmada
	dedicId: 
	11648
	pucId: 
	10901
	convId: 
	10311
	docHora: 
	18:04:11
	docData: 
	05/02/2013
	codi: 
				2013.1. ACFil.1
	nom: 
				Beca de col.laboració amb el departament de Filologia Catalana
	places: 
			2
	nomProposta: 
			Administració de Centre de Filologia
Responsable/s dels becaris: CLAUDIA PONS MOLL, ANA MARIA AMO GALVEZ
	descActivitat: 
			Assistència al curs de Drupal
Revisió dels continguts del portal
Afegiment d'informació nova ja preparada
Preparació de material nou
Assistència en la confecció de material didàctic
	llocActivitat: 
			Oficina de Recerca - Facultat de Filologia
	periode: 
			De l'1 de març de 2013 al 31 de juliol de 2013
	dotacioEconomica: 
			493,60 € mensuals
	horariJornada: 
			de 9 a 14 hores
	dedicacioSetmanal: 
			20 hores setmanals
	descRequisits: 
			1. Tenir el grau de Filologia Catalana / Estar cursant el darrer curs de Filologia Catalana
2. Coneixement profund de fonètica i de fonologia (catalanes)
3. Coneixement d'anglès

	descMerits: 
			1. Expedient acadèmic
2. Idiomes
3. Expertesa en confecció de pàgines web

	descCompetencies: 
			Competències transversals:
1. Habilitats bàsiques d'ús de l'ordinador
2. Habilitats en la gestió de la informació
3. Coneixements d'una segona llengua
4. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
5. Capacitat de generar noves idees (creativitat)

Competències específiques:
1. Capacitat de fer servir noves eines per la gestió del coneixement
2. Expertesa en la cerca d'informació per a la recerca

	descFormatiu: 
			1. Explicació sobre el funcionament del web. Els sons del català
2. Expliccació nocions de fonètica i fonologia generals
3. Sessions de Drupal (gestor pàgines web) per aprendre a manipular el web de forma autònoma

	descConsideracions: 
			
	rbNom: 
			ANA MARIA AMO GALVEZ
	rbCV: 
			Si
	rbCA: 
			Si
	rbRb: 
			Si
	deExercici: 
		
			2013
	deMesosDies: 
			5 - 0
	deImpRtbc: 
			4936.0
	deImpSSQP: 
			345.1
	deImpAltres: 
			0.0
	deImpTotal: 
			5281.1
	deTImpTotal: 
			5281.1
	deTImpAltres: 
			0.0
	deTImpSSQP: 
			345.1
	deTImpRtbc: 
		
			4936.0



