BECA DE SUPORT A LA COORDINACIÓ DE L’ESPAI
CULTURAL BARRA DE FERRO  Curs 2020-2021
Denominació

Beca de suport a la coordinació de l’espai cultural BARRA DE
FERRO.

Nº d’ajuts

1 pel segon semestre

Hores de
dedicació

Fins a un màxim de 316 hores dins del segons semestre del Grau en
Disseny.

Durada

La durada de la beca és del 15 de febrer fins al 31 de juliol de 2021.

Distribució
horària

Flexible en funció de les activitats culturals.

Ubicació i
adreça

EINA Espai Cultural Barra de Ferro,
Carrer Barra de Ferro, 2 – Barcelona

Borsa d’ajut

El volum d’hores d’ajut a la coordinació és fins a 316h (corresponent
a un import màxim global de 3160 euros bruts, subjectes a una
retenció del 2% del IRPF i distribuïts en pagaments mensuals per les
hores realitzades aquell mes).

Responsable

Coordinador/a acadèmic de les activitats culturals a l’Espai Cultural
Barra de Ferro.

Destinataris

Estudiants matriculats al Grau en Disseny d’EINA, Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona.

Mèrits a tenir
en compte per
la selecció


Tenir interès i/o experiència en coordinació, producció
d’activitats culturals, esdeveniments o exposicions.

Tenir coneixement d’idiomes d’ús habitual (català, castellà,
anglès) i capacitat per a redactar en aquests idiomes.

Tenir domini d’eines informàtiques i coneixement en l’àmbit del
disseny gràfic: Illustrator Photoshop, Indesign, Premier After Effects.

Coneixement i fluïdesa en l’ús de xarxes socials.

Tracte cordial i sociabilitat cara al públic.

Fluïdesa en treballs manuals i bricolatge.

Expedient acadèmic.

Es demana vídeo i carta de motivació

Entrevista
prèvia

Únicament si es considera oportú.

Competències
a desenvolupar


Capacitat per tenir un tracte cordial i sociable amb les
persones.

Dominar el mitjà informàtic i les tecnologies digitals.

Capacitat resolutiva i de presa de decisions.

Capacitat per poder realitzar diferents tasques i alhora
d’adaptació a l’entorn professional en que s’insereix.

Capacitat per a coordinar activitats i estimular la participació
de les persones.

Valorar i fomentar l’ús social de la comunicació amb atenció
especial a l’accessibilitat per a grups d’ usuaris i receptors diferents.

Conèixer i reconèixer els fenòmens innovadors i els nous
llenguatges y propostes culturals.

Activitat de
col·laboració

Les principals activitats a realitzar per la persona seleccionada són:

Suport al muntatge i desmuntatge de les exposicions, així com
altres activitats que es porten a terme a l’Espai Barra de Ferro.

Control i responsabilitat de recursos de l’espai com són:
control del nombre d’assistents als esdeveniments, inventari de
material, calendari, banc de fotografies i correu de l’espai.

Col·laboració en la documentació i difusió de l’activitat de
l’Espai, i manteniment de blogs i xarxes socials pròpies de l’espai, i
contribuir a generar nous continguts.

Suport en tasques concretes i específiques en determinats
departaments de l’escola, sempre que tinguin a veure amb disseny,
comunicació i posar en valor, les activitats i projectes que es porten
a terme en el marc del curs.

Data de
convocatòria i
procediment

Data de convocatòria: 01 de febrer de 2021.
Els interessants han d’enviar un correu electrònic a
jcolomerm@eina.cat en el que s’exposin les motivacions i adjuntar-hi
tota aquella documentació que evidenciï els mèrits mencionats
(pes màxim 5 MB).
Afegir el link al vídeo de presentació / motivació.
La data límit per la recepció de les sol·licituds és el 12 de febrer
2021. La resolució es comunicarà i publicarà un cop feta la selecció.

2

Resolució

Candidatures: S'han presentat un total d'11 candidatures que
després de la revisió dels documents requerits, 2 van passar a ser
finalistes. Per a la selecció final la comissió es va reunir
telemàticament amb els candidats en una entrevista
personalitzada.
Després de la revisió dels documents presentats i l'entrevista s'han
valorat els candidats en funció dels criteris requerits i la seva
adequació al lloc de treball.
Resolució: A data de 5 de març de 1021 es resol en comissió
atorgar la beca a Marina Mas Puig.
Comissió: Els membres de la comissió per a la resolució de la beca
ha estat formada per Judit Colomer, professora d'EINA, i Claudio
Molina, professor d'EINA.

Annex:
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