ANN
NEX II
MOD
DEL DE CON
NVOCATÒRIA DE BECA
A DE COL·LA
ABORACIÓ ESPECÍFIC
CA
D’aco
ord amb el Reglament
R
de becaris qu
ue realitzen la seua activ
vitat a la Unniversitat de Lleida
(DOG
GC, núm. 42
257 de 10/11
1/2004), la N
Normativa de
e les beques
s de col·labooració de ca
aràcter
especcífic amb serveis i unitats de la Univversitat de Lle
eida, Acord núm. 169/20006 del Cons
sell de
Gove
ern de 27 de setembre de
e 2006 (BOU
U núm. 80 de
e 30/09/2006), l’Acord nú m. 103/2000
0 de la
Junta
a de Govern
n, de 15 de novembre
e de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la
convo
ocatòria de beques
b
de cu
urta durada a la Comissió
ó d’Extensió Universitàriaa i d’’acord amb
a
la
resolu
ució de la Comissió d’Extensió
d
U
Universitària del 7 de gener
g
de 22008, l’esme
entada
Comiissió, a sol·licitud de la
a Facultat d ’Educació, Psicologia
P
i Treball Soccial - Degan
nat, fa
públiq
ques les ba
ases i la fitx
xa descriptorra que haurran de regir la concess ió d’una beca de
col·la
aboració del projecte Sup
port i Atenció
ó a persones amb necess
sitats especiaals.
Característiques
s
1. S
Suport perso
onal a un/a estudiant/a del grau de
d Psicologia
a de la Faccultat d’Educació,
P
Psicologia i Treball
T
Social.
2. L
La dedicació horària serà
à de 15 horess setmanals des de l’1 de
e novembre de 2018 fins
s al 31
d
de maig de 2019.
3. L
La dotació ecconòmica tottal serà de 2
2.625€ (a aq
questa dotació se li apliccarà la retenc
ció de
l'IRPF i segurretat social corresponent
c
t), que serà abonada de forma menssual amb càrrrec al
ccentre de cosstos 1005 i al projecte 08
844.
Base
es
1.1. E
Els/les aspira
ants/tes haurran de ser esstudiants de 1r curs del Grau de Psiicologia de la
a UdL
e
en règim d’en
nsenyament oficial duran
nt el curs 2018/2019.
1.2. L
La tasca conssistirà en don
nar suport pe
ersonal a un/a alumne/a amb necesssitats especia
als del
G
Grau en Psico
ologia.
2. E
El becari o becària
b
rebrà la formac ió necessària per portar a terme laa tasca expo
osada
a
anteriorment, estarà supe
editat a les d irectrius del seu tutor o la
a seva tutoraa i en cap mo
oment
re
ealitzarà altres activitats no relaciona
ades amb l’ob
bjecte d’aque
esta convocaatòria.
3. L
L’imprès norm
malitzat de sol·licitud, que
e es podrà consultar
c
en la web del S
Servei d’Inforrmació
i Orientació Universitària,
U
, http://www..udl.cat/serve
eis/seu/bequ
ues.html, s’haaurà de pres
sentar
e
en
el
Registre
General
o
registres
au
uxiliars
dde
la
UdL,
h
http://www.ud
dl.cat/serveis
s/registre.htm
ml, adreçat a la unitat convocant de lla beca. El te
ermini
p
per presentarr les sol·licitu
uds s’acaba e
el 22 d’octub
bre de 2018.
4. L
La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la
a documentació següent:
x Curriculum Vitae
m
pels q
quals es dem
mana la beca
a
x Breu explicació dels motius
ntació de la sol·licitud
s
im
mplica l’accep
ptació de les condicions dde la convoc
catòria
La presen
ens la seua totalitat i l’autorització
ó per part de l’estudiant o estudianta per accedir al seu
expedient acadèmic.
Els sol·licitants que no
o gaudeixin de l’asseg
gurança escolar hauraan de subs
scriure
5. E
o
obligatòriame
ent, en el cas que se
e’ls concede
eixi la beca
a, l’assegurrança d’accidents
vvoluntària.
6. E
Els criteris de
d selecció es basen e
en l’experièn
ncia i el currrículum, perrò sobretot en la
d
disposició pe
ersonal del candidat/a
c
a l’atenció i suport
s
als es
studis d’un/aa company/a
a amb
d
discapacitat. Si s’escau, es
e farà una e
entrevista als
s candidats/te
es.
7. L
L’examen de
e les sol·lic
cituds i la cconcessió de l’ajut anirrà a càrrecc de la Com
missió
d
d’Avaluació fo
ormada per 4 membres de la Faculttat d’Educac
ció, Psicologiia i Treball Social,
S
q
que es reunirrà a la finalitz
zació del term
mini de prese
entació de so
ol·licituds.
8. L
La llista amb
b el resultat de la seleccció amb les puntuacions
s atorgades es farà púb
blica a
p
partir del dia 24 d’octubre
e de 2018 e n els taulers
s de l’òrgan convocant
c
i en les webs
s de la
F
Facultat d’Ed
ducació, Psicologia i Trreball Sociall i de la un
nitat d’Inform
mació i Orientació
U
Universitària.
9. L
La condició de becari o becària d
de la Univerrsitat de Lle
eida és incoompatible am
mb la
p
percepció de
e qualsevol beca
b
o ajut atorgats pe
el mateix perríode de tem
mps, d’acord
d amb
l’article 12 de
el Reglamentt de becaris d
de la UdL. Aquesta o altrres circumstààncies de po
ossible

10.
11.
12.
13.
14.

in
ncompatibilitat o pèrdua
a dels requ
uisits necess
saris per gaudir de laa beca, s’ha
an de
ccomunicar im
mmediatamen
nt a la unitat convocant de
d la beca i al
a Vicerectoraat d’Estudian
nts.
E
En qualsevo
ol moment, si es dem
mostra inco
ompliment de les conddicions pacttades,
fa
alsejament o ocultació de
d dades, la
a Comissió d’Afers
d
Estudiantils pot revocar la beca
b
i
re
eclamar les quantitats
q
atorgades.
Q
Qualsevol recclamació s’ha
a de presenttar a la Comiissió d’Afers Estudiantils
É
És competèn
ncia del Vicerectorat d
d’Estudiants l’aclarimentt de qualseevol dubte en la
in
nterpretació d’aquestes
d
bases.
b
C
Contra les decisions
d
adoptades perr la Comissió d’Avaluac
ció es pot rrecórrer davant la
vvicerectora d’Estudiants de
d la Univers
rsitat de Lleid
da en el term
mini de quinzze dies a co
omptar
d
des del dia se
egüent de la publicació d
de la resoluciió.
L
La presentació de la sol·licitud implica
a l’acceptació
ó d’aquestes
s bases

Fitxa
a descriptora
a de la beca
a de col·labo
oració conv
vocada (per penjar
p
amb la convocatòria)

Beca
a de col·labo
oració:
Facultat d’Educacció, Psicologia i Treball S
Social- Suporrt personal

Codi d’id
dentificació de la beca:
SP_01_F EPTS_201819

Unita
at que convocca la beca a la qual s’adsscriurà el bec
cari o becària:
Facultat d’Educacció, Psicologia i Treball S
Social
Proje
ecte:
Beca
a de col·laborració específfica de suporrt personal
Nomb
bre de beque
es:
1
Desccripció de la col·laboració
c
ó:
Supo
ort especial a un/a alumne/a amb neccessitats especials

Lloc i adreça on es
e prestarà la
a col·laboracció:
Facultat d’Educacció, Psicologia i Treball S
Social
Camp
pus de Capp
pont
Av. de l’Estudi Ge
eneral, 4
25001 Lleida
Perfil de l’estudiant:
Estud
diantat de 1r curs del gra
au de Psicolo
ogia matricula
at en la FEPTS en règim
m d’ensenyam
ment oficial
duran
nt el curs 201
18/19
Requ
uisits i mèrits que es cons
sideraran en la selecció:
Els crriteris de sele
ecció es bas
saran en l’exp
èvia i el curríículum, amb especial ate
enció a la
periència prè
dispo
osició i motius que han po
ortat al/la can
ndidat/a a prresentar-se a aquesta beeca. Si la Com
missió
d’Ava
aluació ho crreu convenient es farà un
na entrevista als candidatts/tes
Dediccació horària
a:
15 ho
ores setmana
als
Perío
ode de col·laboració:
Des d
de l’1 de novvembre de 20
018 fins al 31
1 de maig de
e 2019
Dotacció econòmicca:
2.625
5€ (als quals se’ls aplicarrà la retenció
ó d’IRPF i Se
eguretat Sociial que correespongui)
Perso
ona responsa
able-tutora de
d qui depen drà el becari o becària:
David
d Aguilar
Pla de formació específic
e
de la beca:
Form
mació continua sobre aten
nció a les perrsones amb discapacitat.

Proce
ediments d’a
avaluació de la col·labora
ació:
n
Segu
uiment de less tasques que
e es realitzen

Altress mèrits espe
ecífics de la beca que ess tindran en compte:
c
Experiència en be
eques de sup
port persona
al

