
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la convocatòria general d’ajuts de col·laboració i segons les bases 
reguladores per la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB, curs 2011-2012, 
aprovada per la Comissió d’Afers d’Estudiants el dia 16 de març de 2011, i d’acord 
amb el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter 
general aplicables a l’estudiantat de la UAB, aprovat pel Consell de Govern el dia 13 
de juliol de 2011, es convoquen 18 ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 
2011-2012, corresponents a les destinacions detallades tot seguit. Aquestes places 
tenen consideració de col·laboració a temps parcial. 
 
 
 

- 3 places per col·laborar a Activitats Promocionals.  
- 15 places per col·laborar a les Jornades de Portes Obertes i Saló de 

l’Ensenyament. 
 

Requisits 
 

- Requisits acadèmics que s’estableixen a les bases reguladores per la 
concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB, curs 2011-2012 (Base 8). 

- Requisits específics definits a les característiques dels ajuts (Annex I). 
 

Documentació necessària 
 

- Una fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant, segons escaigui. 
- Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el 

Codi Compte Client en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut, on el 
sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari. 

- El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l’ajut que 
sol·licita. 

- Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a 
la UAB, hauran d’aportar el seu expedient acadèmic de la universitat 
d’origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en  universitats 
estrangeres, caldrà que aportin la taula d’equivalències de qualificació. Si no 
fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts. 
 

Procediment de sol·licitud 
 

Els i les estudiants que vulguin demanar l’ajut hauran d’editar la sol·licitud des del 
web http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi- ,i presentar-la correctament 
omplerta i amb la documentació que escaigui a la Gestió Acadèmica del seu centre 
o al Registre del Punt d’Informació. 
 
 
El termini de presentació de sol·licitud és: 
 

Del 22 a l’1 de desembre de 2011 
 
 

Ampliació de la Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració amb la UAB curs 
2011-2012, corresponents a les destinacions dels ajuts d’Activitats 
Promocionals,  Jornades de Portes Obertes (JPO) i Saló de l’Ensenyament. 



 
 

 
 
 

Procediment d’adjudicació 
 
Els ajuts s’adjudicaran als candidats d’acord amb el procediment establert a la Base 
10 de les bases reguladores de la convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb 
la UAB (2011-2012).  
 
Es realitzaran entrevistes a les persones que es considerin aptes per currículum, les 
quals seran avisades personalment per correu electrònic i/o telefònicament. 
 
 

Resolució 
 

La resolució de la convocatòria es farà pública el 21 de desembre de 2011 al web 
de la UAB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Masoliver Puig 
Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics 
Per autorització de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 

 

 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de novembre de 2011 

 



 

 

Annex I

CARACTERÍSTIQUES AJUT DE COL·LABORACIÓ 
 

Denominació  Suport a activitats de comunicació i promoció: 
Activitats promocionals 

Codi identificador 1 
Nombre d’ajuts 3 
Ubicació Area de Comunicació i Promoció 
Hores de dedicació 370 en total 
Adreça Rectorat. Campus de Bellaterra. 
Període previst de col. gener – maig 
Distribució horària De dll. a dv. de 10.00h a 13.00h. 
Responsable del servei 
/àrea/unitat/etc. 

Cap de l’Àrea de Comunicació i de Promoció 

Tutor / tutora Beatriz Cañete 
Destinataris / -àries Estudiants de la UAB 
Mèrits a tenir en 
compte 

Coneixement general ampli del sistema educatiu del 
país i sobre els estudis de l’Autònoma en concret 
Experiència en atenció al públic  
Experiència en activitats lúdiques i/o de formació amb 
nens i adolescents 

Entrevista prèvia Sí 
Competències a 
desenvolupar 
(transversals / 
específiques) 

Treball en equip / treball col·laboratiu. 
Afavoriment de la capacitat de relació 
Creativitat 
Capacitat de prendre decisions 
Millora de les capacitats organitzatives. 

Pla de formació 
(d’acord amb les 
competències 
assenyalades) 

Curs sobre seguretat i prevenció. 
Formació en tècniques relacionades amb l’orientació 
pre-universitària.. 
Formació sobre l’organització universitària 
Formació en tècniques relacionades amb l’organització 
d’actes i esdeveniments 
Formació en temes acadèmics i d’accés a la universitat 
Formació sobre l’EEES 

Activitats de 
col·laboració 
(d’acord amb el pla de 
formació dissenyat) 

• Atenció als usuaris del servei / àrea / unitat 
• Suport en l’organització de les visites al campus de la 
UAB per a estudiants de secundària 
• Informació i orientació als futurs estudiants . 
• Suport en l’organització de les activitats d’orientació 
de la UAB (Jornades de Portes Obertes, Dia de la 
Família, Saló Ensenyament, Jornades de Màsters i 
Postgraus...) 



 
 

CARACTERÍSTIQUES AJUT DE COL·LABORACIÓ 
 

Denominació  JPO/Saló Ensenyament 
Codi identificador 2 
Nombre d’ajuts 15 
Ubicació Area de Comunicació i de Promoció 
Hores de dedicació 160 hores en total 
Adreça Rectorat. Campus de Bellaterra. 
Període previst de col. gener-maig 
Distribució horària Saló de l’Ensenyament i JPO. 
Responsable del servei 
/àrea/unitat/etc. 

Cap de l’Àrea de Comunicació i de Promoció 

Tutor / tutora Eulàlia Cardelús 
Destinataris / -àries Estudiants de la UAB. 
Mèrits a tenir en 
compte 

Coneixement general ampli del sistema educatiu del 
país i sobre els estudis de  l’Autònoma en concret 
Experiència en atenció al públic 

Entrevista prèvia Sí  
Competències a 
desenvolupar 
(transversals / 
específiques) 

Comunicació escrita i oral  
Treball en equip / treball col·laboratiu. 
Afavoriment de la capacitat de relació  

Pla de formació 
(d’acord amb les 
competències 
assenyalades) 

Curs sobre seguretat i prevenció 
Cursos de formació general en els àmbits que 
impliquen les activitats de col·laboració. 
Formació sobre l’organització universitària i els estudis 
de la UAB 
Formació en temes acadèmics i d’accés a la universitat 
Formació sobre l’EEES 

Activitats de 
col·laboració 
(d’acord amb el pla de 
formació dissenyat) 

 Atenció als usuaris del servei / àrea / unitat 
 Informació i orientació als futurs estudiants que 

assisteixen a les activitats de promoció 
 Suport  logístic a les activitats de promoció: Jornades 

de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament,  Dia de la 
Família i altres jornades 


