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Nombre de beques: 1
Introducció

Vicerectorat: Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa

 

Col·laboració, suport en l'estudi i l'anàlisi de la discapacitat en les universitats i disseny d'accions específiques
derivades de la discapacitat i en el marc del PAD.

Denominació i descripció concreta de l'activitat de col· laboració

 Tot això mitjançant tasques de suport a la gestió.
Formar-se en l'orientació educativa, la inserció professional, la intermediació i la formació en l'àmbit acadèmic
universitari des de la perspectiva de la diversitat funcional i les accions desenvolupades en les universitats en

 aquest àmbit.
En general, les tasques previstes conduiran l'estudiantat a beneficiar-se d'una formació en habilitats útils per al
seu desenvolupament professional, com són l'anàlisi, la valoració de necessitats, la investigació i la transmissió 
del coneixement. Tot això, mitjançant tasques de suport a la gestió en la diversitat/discapacitat en l'àmbit
universitari en accions individualitzades d'orientació, elaboració d'informes, estudis i la col· laboració amb el

 personal del Programa d'atenció a la diversitat en les tasques pròpies del projecte.
 

 Espera aportar a l'estudiantat coneixements suficients per a:
 - L'adquisició d'habilitats i destreses de comunicació des de la perspectiva psicoeducativa.

 - Mantenir una actitud observadora i una visió crítica en l'àmbit de la discapacitat.
- Ser capaç de manejar adequadament eines informàtiques especialitzades en l'estudi i en la seua faceta

 professional.
- Ser capaç d'observar i analitzar l'entorn universitari per a dissenyar accions d'accessibilitat tant en l'àmbit físic,

 social i laboral que marcaran la trajectòria laboral del professorat afectat.
 - Ser capaç d'analitzar i de valorar accions, dissenyar i proposar noves línies de treball.

 

Totes les accions estaran derivades i vinculades al Programa d'atenció a la diversitat de la Unitat de Suport
Educatiu de l'UJI amb l'objectiu d'extreure informació i contribuir a construir un model d'atenció/suport a aquest

 programa universitari.
 

1. Objectius i benefici que la beca aporta a l'estudiantat

 Les accions proposades seran, guiades, assessorades i revisades per la tutora:
- Col· laborar en la gestió, seguiment i avaluació de programes de suport a persones amb diversitat funcional de la

 Universitat i recopilar dades sobre accions desenvolupades en altres universitats.
 - Atenció i orientació als usuaris i a les usuàries del Programa d'atenció a la diversitat.

- Introducció i anàlisi de les dades recollides i elaboració d'informes al voltant de programes desenvolupats en les
 universitats.

 - Revisió de la documentació relativa de suport a la discapacitat d'altres universitats. 
 - Anàlisi i reflexió sobre els diferents documents revisats i generació d'un informe amb la informació bàsica.

- Conscienciació de la comunitat universitària sobre la importància del suport al col· lectiu de persones amb
 discapacitat.

2. Activitats
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L'imprés de sol· licitud s'ha de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, fins al dia 2 d'octubre
de 2015, inclusivament, amb el codi de registre 15782

6. Presentació de sol· licituds

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del document d'identitat

- Curriculum vitae, en el qual s'especifique el nivell de formació i experiència, acompanyat necessàriament de
l'oportuna documentació   acreditativa dels mèrits al· legats.

- Memòria/projecte de l'activitat que es va a realitzar.

Adequació de coneixements i aptituds personals al perfil i tasques de la convocatòria: fins a 30 punts.
Expedient acadèmic: fins a 30 punts.
Altres mèrits: fins a 5 punts.
Memòria / projecte: fins a 20 punts.
Coneixements de les llengües oficials de l'UJI: fins a 15 punts.
Entrevista personal: fins a 20 punts.

5. Barem

 - Treball i anàlisi de les necessitats derivades de la condició de discapacitat mitjançant  espais de diàleg.
 - Recopilació d'experiències i de bones pràctiques de suport a diversitat funcional.

 - Difusió de recursos de suport.
- Anàlisi i plantejament de propostes que permeten una cooperació major entre les universitats tenint en compte
que aquestes activitats s'han de realitzar des d'una perspectiva de formació, d'adquisició de competències pel

 becari i com a complement pràctic del seu aprenentatge teòric.

Durada: del 16 d'octubre de 2015 al 31 de març de 2016.

3. Característiques de la beca

Dedicació : 20 hores setmanals durant 24 setmanes amb possibilitat de pròrroga. 
Dotació econòmica: 434 euros mensuals. Partida: 351750 / VE / 422-D / 02G033 / 00000 / 4711
Tutor/a: Olga Carbó Badal.

Els candidats s'hauran d'ajustar als Criteris pera a convocar beques de col· laboració per a l'estudiantat de la
Universitat Jaume I  (http://www.uji.es/bin/serveis/sgde/docs/becacol.pdf), a més de complir l'apartat 3.1.

Ser estudiantat de Psicologia, Psicopedagogia, Mestre o Mestra en Educació Primària o Infantil o màster
universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyaments d'Idiomes.

4. Requisits de les persones aspirants
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- Qualsevol altra informació que la persona interessada considere oportú aportar, sempre acreditada
documentalment.

L'imprès de sol· licitud estarà disponible al Registre General de la Universitat Jaume I, a InfoCampus i  al web
de l'UJI (http://www.uji.es/bin/serveis/sgde/docs/becacol.pdf) a partir de la data de la convocatòria.

 
La comissió estarà integrada pels membres següents:

7. Composició de la comissió de valoració

La resolució de la comissió, a efectes de notificació, es publicarà al tauler d'anuncis del Servei de Gestió
de la Docència i Estudiants, a InfoCampus i a la pàgina web de l'UJI (http://www.uji.es/infoest/beques).

Contra la resolució es pot  interposar un recurs d'alçada davant el Rectorat de la Universitat Jaume I,
d'acord amb l'article 114 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la relació definitiva d'aspirants
seleccionats.

8. Resolució

El rector i, per delegació de signatura (Resolució 17/06/2014),
la vicerectora d'Estudiants , Ocupació i Innovació Educativa

Pilar García Agustín

Castelló de la Plana, 23 de setembre de 2015

Presidència: 

Secretaria: 

Vocals: 

Pilar García Agustín

María Teresa Doñate Miguel

Jordi Torner Más
Olga Carbó Badal
Zouhair Kastite 

Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació
Educativa.

Membre del Negociat de Beques

Responsable de l'organ convocant de la beca
Tutor/ Tutora de la beca
Representat del Consell d'Estudiantat


