
       
       

ANNEX I  
 
FITXA DE PROPOSTA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA AMB UNITATS DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
 
Beca de col·laboració: 
Suport difusió  

Codi d’identificació de la beca: 
      

  
Unitat que proposa la beca a la qual s’adscriurà el becari o becària: 
Facultat de Lletres 
Projecte: 
Suport difusió 

Nombre de beques: 
1 
Descripció de la col·laboració: 
Col·laboració en tasques de difusió de la Facultat tant a nivell intern (a la comunitat universitària) com 
extern (fora de la UdL) 
Col·laboració i suport a la difusió de les activitats i ensenyaments de la Facultat de Lletres 
Suport a la difusió d'activitats i notícies a la pàgina web i a la pantalla informativa del Centre 
Suport a la creació de continguts per a la web (peces audiovisuals, textos informatius sobre la 
Facultat, entrevistes al professorat i personal d'administració...) 
 
Lloc i adreça on es prestarà la col·laboració: 
Facultat de Lletres  
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida  

Perfil de l’estudiant (requisits): 
Alumne/a del Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la UdL que hagi cursat i superat un 
mínim de 60 crèdits en aquests estudis i estigui matriculat durant tot el període de la beca. 

Mèrits que es consideraran en la selecció: 
Nivell de català B2/C1 
Coneixement d’idiomes mínim B1 
Valoració del currículum 
Dedicació horària: 
10 hores setmanals, amb un horari acordat entre el professor tutor i el/la becari/ària 
Període de col·laboració: 
01/02/2019 al 30/06/2019 
Dotació econòmica: 
250€/mes en concepte de beca + 39,58€/mes de seguretat social. Cost total 1.448€ 
Partida pressupostària a càrrec de la qual es finançarà la beca: 
1502 - 0863 

Persona responsable-tutora de qui dependrà el becari o becària: 
Mariona Visa i Salomé Ribes 

Funcions del tutor o tutora amb relació al becari o becària: 
El tutor es reunirà periòdicament amb el becari/a per tal d’analitzar amb temps i forma les pautes a 
seguir i el desenvolupament del projecte formatiu de la beca. 
El tutor farà un acompanyament de les tasques dutes a terme pel becari o becària i resoldrà els 
dubtes que puguin sorgir en el desenvolupament de les tasques a realitzar. 
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Pla de formació específic de la beca: 
Formació sobre l’estructura i funcionament de la Facultat 
Formació específica per poder dur a terme les tasques de la beca i que implicaran que el becari o la 
becària posarà a la pràctica i/o desenvoluparà coneixements relacionats amb aspectes com ara: 

- La difusió de la informació 
- Redacció de notícies 
- Preparació d’entrevistes 
- Creació de material escrit i audiovisual 

També desenvoluparà competències transversals necessàries pel món laboral, com ara adaptar-se i 
complir amb un horari laboral o treballar en equip. 
Per tant, la beca no solament servirà per la formació del becari o de la becària, sinó que també per la 
seva ocupabilitat. 
 
Procediments d’avaluació de la col·laboració: 
Avaluació contínua de les tasques de col·laboració. 
Informe final del tutor. 

Altres mèrits específics de la beca que es tindran en compte: 
- 

Observacions: 
- 

 
Lleida, a data de la signatura 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR 
 

 Fitxa de sol·licitud de la beca (annex I) 
 

 Documentació acreditativa corresponent de la disponibilitat pressupostària per fer front a les 
despeses per a la dotació econòmica assignada a la beca  
NOTA: Les unitats que preveuen la convocatòria de beques, però estan pendents de tenir acreditada 
la disponibilitat pressupostària per al projecte, poden sol·licitar a la CAE l’aprovació condicionada del 
projecte. En cas que la CAE aprovi la proposta, en el moment que es presenti en el Vicerectorat 
d’Estudiants la documentació acreditativa de la disponibilitat pressupostària, el vicerector o 
vicerectora autoritzarà que s’iniciïn els tràmits per activar la convocatòria de la beca de col·laboració 
en els termes aprovats per la CAE. Si aquest és el cas, marqueu aquesta casella .   
 

 Convocatòria de la beca amb la proposta de comissió d’avaluació i amb la seua fitxa descriptora 
(annex II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICERECTORA D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
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ANNEX II 
 
CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA 
 
D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, 
núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb 
serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de 
setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 
15 de novembre de 2000,  pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta 
durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió 
Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de la Facultat de Lletres, fa 
públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió d’1 beca de col·laboració 
del projecte suport difusió. 
 
Bases 
1. La dedicació horària serà de 10 hores setmanals, durant el període 01/02/2019 a 30/06/2019  i 

amb un horari acordat entre el professor tutor i el/la becari/ària. 
2. La dotació econòmica total serà de 1250 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i 

seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual. 
3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada 

anteriorment, estarà supeditat a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment 
realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria. 

4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web de la unitat d’Informació i 
Orientació Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el 
Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a 
la unitat convocant de la beca. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 21 de gener de 
2019. 

5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 
• Currículum i documents acreditatius dels mèrits 
• Carta de Motivació 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions de la convocatòria en la 
seua totalitat i l’autorització per part de l’estudiant o estudianta per accedir al seu expedient 
acadèmic. 

6. Els criteris de selecció es basen en: 
• Idoneïtat del/la sol·licitant al perfil de la beca 
• Nivell de català B2/C1 
• Coneixement d’idiomes mínim B1 
• Valoració del currículum 
No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament 
acreditats. 

7. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació 
formada per la degana, la cap d’estudis, la vicedegana d’Estudiantat i la secretària de Deganat,  

8. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del 
dia 24 de gener de 2019 per part de la unitat convocant i de la unitat d’Informació i Orientació 
Universitària. 

9. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de 
qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres 
circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la 
beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat 
d’Estudiants. 

10. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o 
ocultació de dades, la Comissió d’Afers Estudiantils pot revocar la beca i reclamar les quantitats 
atorgades. 

11. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Afers Estudiantils. 
12. És competència del Vicerectorat d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació 

d’aquestes bases. 
13. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la vicerectora 

d’Estudiants de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent 
de la publicació de la resolució. 

14. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases. 
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Fitxa descriptora de la beca de col·laboració convocada (per penjar amb la convocatòria) 
 
 
Beca de col·laboració: 
Suport difusió 

Codi d’identificació de la beca: 
      

  
Unitat que convoca la beca a la qual s’adscriurà el becari o becària: 
Facultat de Lletres 
Projecte: 
Suport difusió 

Nombre de beques: 
1 
Descripció de la col·laboració 
Col·laboració en tasques de difusió de la Facultat tant a nivell intern (a la comunitat universitària) com 
extern (fora de la UdL) 
Col·laboració i suport a la difusió de les activitats i ensenyaments de la Facultat de Lletres 
Suport a la difusió d'activitats i notícies a la pàgina web i a la pantalla informativa del Centre 
Suport a la creació de continguts per a la web (peces audiovisuals, textos informatius sobre la 
Facultat, entrevistes al professorat i personal d'administració...) 
Lloc i adreça on es prestarà la col·laboració: 
Facultat de Lletres 
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 

Perfil de l’estudiant (requisits): 
Alumne/a del Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la UdL que hagi cursat i superat un 
mínim de 60 crèdits en aquests estudis i estigui matriculat durant tot el període de la beca. 
Mèrits que es consideraran en la selecció: 
Nivell de català B2/C1 
Coneixement d’idiomes mínim B1 
Valoració del currículum 
Dedicació horària: 
10 hores setmanals, amb un horari acordat entre el professor tutor i el/la becari/ària 
Període de col·laboració: 
01/02/2019 al 30/06/2019 
Dotació econòmica: 
1.250€, a raó de 250€/mes (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social 
corresponent) 
Persona responsable-tutora de qui dependrà el becari o becària: 
Mariona Visa i Salomé Ribes 

Pla de formació específic de la beca: 
Formació sobre l’estructura i funcionament de la Facultat 
Formació específica per poder dur a terme les tasques de la beca i que implicaran que el becari o la 
becària posarà a la pràctica i/o desenvoluparà coneixements relacionats amb aspectes com ara: 

- La difusió de la informació 
- Redacció de notícies 
- Preparació d’entrevistes 
- Creació de material escrit i audiovisual 

També desenvoluparà competències transversals necessàries pel món laboral, com ara adaptar-se i 
complir amb un horari laboral o treballar en equip. 
Per tant, la beca no solament servirà per la formació del becari o de la becària, sinó que també per la 
seva ocupabilitat. 
Procediments d’avaluació de la col·laboració: 
Avaluació contínua de les tasques de col·laboració. 
Informe final del tutor. 
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ANNEX III 
 
SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE 
COL·LABORACIÓ ESPECÍFIQUES AMB UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA  
 
 
DADES PERSONALS 
 
Nom i cognoms:       DNI/NIE:       

Telèfon:       Telèfon mòbil:       Adreça electrònica:       

Curs matriculat:       
Ensenyament:       

Escola/Facultat:       
  
BECA SOL·LICITADA 

 

Beca de col·laboració sol·licitada: Codi d’identificació 
de la beca: 

Suport Difusió 
 

      

 
 
Sol·licito l’admissió a la Convocatòria de beques de col·laboració específiques per a la 
unitat........................................................................., codi beca............................ 
  
He llegit, conec i accepto les bases de la convocatòria.  
 
El sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades incorporades a la  
sol·licitud s’ajusten a la realitat. 
En relació amb les dades facilitades a través de la present sol·licitud, i de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us facilitem la següent 
informació:  

- Responsable del tractament: 
Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.  
ve.secretaria@udl.cat 
 
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
dpd@udl.cat 
Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida. 
 
- Finalitat del tractament: 
Atorgament d’ajuts a l’estudiantat de la UdL. 
 
- Base Jurídica: 
Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats atorguin ajuts 
d’estudi a l’ estudiantat. Les dades són imprescindibles per a tramitat les sol·licituds. 
 
- Destinataris: 
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea. 
 
- Drets de les persones: 
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat. 
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- Termini de conservació de les dades :  
Conservació permanent de les memòries finals i eliminació total de la resta de documentació 
als sis anys. 
 
- Reclamació: 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de 
l’Autoritat ( https//seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.  

 
 

Lleida,        de                 de 201 

 

Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAT DE LLETRES DE LA UNIVERSITAT DE LEIDA 
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA VERACITAT DELS DOCUMENTS 
PRESENTATS PER LES PERSONES INTERESSADES 
 
 
 
 
(Nom i cognoms).................................................................,  

amb DNI........................., 

adreça de correu electrònic............................................................................, 

telèfon mòbil................................ , i 

domicili................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

MANIFESTO: 

1. Que els documents que he de presentar en el marc del procediment 
“Convocatòria de beca de col·laboració específica amb unitats i serveis 
de la UdL”,  beca a SUPORT DIFUSIÓ FACULTAT DE LLETRES són 
còpies fidedignes dels documents originals.  
 

2. Que em responsabilitzo de la veracitat de les esmentades còpies. 
 

3. Que he estat informat de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per 
confrontar les còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de la qualitat 
de les còpies o la rellevància del document en el procediment així ho exigeixi. 

 
 

Lleida, ………… de ………………….. de 20…….. 

 

(Signatura)  
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