
                          
 

 
BECA CÀTEDRA EDUCACIÓ I ADOLESCÈNCIA  

SUPORT A LA CÀTEDRA (CURS 2018/19)  

 
Projecte o projectes concrets de recerca al qual s’adscriurà el becari o becària:  
Suport a la Càtedra Educació i Adolescència, així com dels projectes de recerca desenvolupats per 
l’equip de treball. 
 
 
Breu descripció del projecte de recerca al qual s’adscriurà el becari o becària: 
La Càtedra “Educació i Adolescència” és un espai basat en l’anticipació i detecció de noves 
necessitats que afecten a l’adolescència, per tal de promoure la recerca i la innovació educativa i 
atendre aquestes necessitats de manera eficaç, eficient i sostenible.  
Un fòrum per a identificar i prioritzar les necessitats dels adolescents a les que han de fer front els 
centres educatius, i per a potenciar la recerca i innovació educativa per a donar-hi resposta des dels 
eixos reconeguts per la comunitat científica. 
 
 
Descripció de la col·laboració: 
La col·laboració consistirà en el suport de les tasques de la Càtedra Educació i Adolescència.   

• Anàlisi documental: recerca d’informació.  
• Suport a les tasques de recerca en el marc dels projectes desenvolupats per l’equip de 

treball.   
• Suport a l’Observatori de la infància i adolescència en l’elaboració del 5è Informe de l’estat 

de la Infància i Adolescència a la ciutat de Lleida.   
• Seguiment del repositori especialitzat en educació i adolescència.   
• Organització de les jornades i seminaris vinculats a la Càtedra.  
• Seguiment de: II Premis Càtedra Educació i Adolescència a Treballs De Recerca, Treballs de 

Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster i del II Cicle de Cinema Educació i Adolescència. 
 

 
Lloc i adreça on es prestarà la col·laboració: 
Càtedra Educació i Adolescència “Abel Martínez Oliva” 
Campus de Cappont: C/ Jaume II, 71 (Despatx 0.22) 25001 Lleida 
 
 
Previsió de la distribució horària i temporal de les activitats: 
Distribució de 5 hores a la setmana. Flexible i a pactar entre el tutor i el becari/a. 
200 hores de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 2019 
 
 
Persona responsable o tutora: M. Àngels Balsells i Eduard Vaquero 
 
 
L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça: 
http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/  
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