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Convocatòria de beques de recerca
1. ENTITAT i SECTOR
L’Institut Infància és un consorci dedicat a generar i compartir coneixement sobre
infància i polítiques locals per afavorir l’exercici dels drets dels ciutadans menors
d’edat. Està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la Diputació de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat Oberta de Catalunya.
Per tal de desenvolupar el seu pla estratègic, l’Institut Infància ofereix tres places de
pràctiques extracurriculars externes de recerca adreçades a persones investigadores
vinculades a estudis de màster o doctorat per a contribuir en l’activitat formativa dels
estudiants en la generació de coneixement.
2. FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Amb la realització d’aquestes pràctiques acadèmiques externes es pretenen aconseguir
els fins següents:
a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu
aprenentatge teòric i pràctic.
b) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i
millori la seva ocupabilitat futura.
c) Contribuir als objectius de generar i compartir coneixement sobre infància i
polítiques locals en els àmbits previstos en el pla estratègic de l’Institut Infància.
3. FUNCIONS DE LES PERSONES INVESTIGADORES
Els estudiants realitzaran les seves pràctiques vinculats als projectes de recerca de l’Institut en
els seus tres àmbits de coneixement:

a. El dret a una vida digna: desigualtats i pobreses dels infants i adolescents i
les seves famílies
b. El dret a l’educació: igualtat d’oportunitats en l’educació incloent la primera
infància i més enllà de l’escola
c. El dret a la participació: infants i adolescents ciutadans actius a la vida
comunitària i a l’espai públic
4. REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES


Vinculació a estudis de màster o de doctorat, preferentment de ciències polítiques o de
sociologia i a les universitats consorciades a l’Institut i a les de Barcelona.
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Experiència mínima de quatre anys en projectes de recerca social aplicada que combini
metodologies quantitatives i qualitatives
Experiència en generació de coneixement amb diagnosi i propostes orientat a les
administracions públiques.
Coneixements acreditats sobre la perspectiva dels drets dels infants i en l’àmbit de
coneixement per al qual s’opta a la beca.
Interès i vinculació personal en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
Nivell C de català o equivalent i domini oral i escrit de castellà i anglès

5. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA





Es dota aquestes pràctiques amb un ajut a l’estudi de 9.000 euros.
Es preveu que les pràctiques tinguin una dedicació global de 650 hores entre maig i
desembre de 2016 a la seu de l’Institut Infància en horari a concretar. Els horaris, en tot
cas, es procurarà que siguin compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de
representació i participació desenvolupada per l'estudiant a la universitat.
Període: incorporació prevista a partir del mes de maig i fins a desembre de 2016 amb
possibilitats d’ampliació per al 2017.

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les candidatures caldrà que presentin un currículum acadèmic i professional acompanyat
d’una carta de motivacions (màxim d’una pàgina) a info@institutinfancia.cat. Termini de
presentació de sol·licituds: 12 d’abril a les 12 hores. Es confirmarà la recepció de les sol·licituds
també per correu electrònic.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés de selecció es durà a terme per part de la direcció i la persona responsable de
generació de coneixement i/o de projectes de l’Institut. Tindrà dues fases: la valoració
dels mèrits al·legats en el currículum i l’entrevista personal de tres candidatures
prèviament seleccionades per a cada categoria.
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats per les persones
participants en el concurs fins a una puntuació màxima de 10 punts, atenent les
següents variables i barems:
a) Experiència en recerca: Per experiència acreditada en recerca en tasques
equivalents o anàlogues al, en treballs o projectes d’àmbit relacionats a
l'administració pública o en el sector privat, es valorarà a la raó de: fins a 5
punts a raó d'1 punt per any en què es desenvolupin tasques de recerca o
l'equivalent en mesos.
b) Publicacions: per articles o estudis publicats i disponibles: fins a 3 punts a raó
de 0,30 punts per article o estudi publicat.
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c) Formació: Per coneixements acreditats en matèries que tinguin relació amb
l’objecte de les pràctiques mitjançant cursos de formació i/o perfeccionament
realitzats en institucions oficials o privades, fins a 1 punts a raó de:
a. Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores,
per cadascun 0’20 punts.
b. Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores,
per cadascun 0’40 punts.
c. Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores,
per cadascun 0’60 punts.
d. Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts
d) Altres títols acadèmics: Per altres títols acadèmics que tinguin relació directa
amb l’objecte de les pràctiques objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 1
punt segons l’escala següent:
a. Titulació de Diplomatura o Llicenciatura universitària o Grau universitari
diferents a l’exigit en la convocatòria i vinculat a l’objecte de les
pràctiques: 0,5 punts.
b. Postgrau o màster universitari vinculat a l’objecte de les pràctiques: 0,5
punts.
Els aspirants que no superin els 6 punts quedaran eliminats del procés de selecció. Les
persones aspirants que hagin superat les puntuacions esmentades, seran ordenades de
major a menor puntuació. Un cop ordenades, només passaran a fer la segona prova les
tres persones aspirants millor classificades en cada categoria. En cas d'empat de
puntuació, realitzaran l’entrevista personal les persones empatades en aquesta
puntuació. A l'entrevista s'avaluarà el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds
dels aspirants al perfil competencial establert a les funcions d’investigació i es valorarà
amb una puntuació de 0 a 10. La resolució de la convocatòria està prevista publicar-la a
mitjans del mes d’abril.
8. BORSA DE PRÀCTIQUES
Els estudiants que no hagin estat seleccionats restaran en llista d'espera amb ordre
d’expectativa segons puntuació per a cobrir possibles ofertes de pràctiques que durant
un màxim de dos anys es vagin produint.
9. PROTECCIÓ DE DADES
Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, els aspirants, per la mera concurrència en aquest procés
selectiu, donen consentiment a la publicació de determinades dades personals (nom i
cognoms, DNI) en els anuncis que es puguin publicar.
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