
 

AJUT DE SUPORT A LA COORDINACIÓ DE MÀSTERS  
I POSTGRAUS  Curs 2021‐2022  
 
 

Denominació Suport a la coordinació del MÀSTER DISSENY GRÀFIC.  

Nº d’ajuts Un ajut durant el postgrau Disseny d’elements gràfics 

Hores de 
dedicació 

30 hores.  
 

Durada La durada de la beca és del 1 de novembre de 2021 al 11 de febrer de 2022. 

Distribució 
horària 

Flexible i depenent de les necessitats del postgrau.  

Ubicació i adreça EINA Centre universitari de disseny i art de Barcelona, adscrit a la UAB 
Passeig de Santa Eulàlia, 25 – Barcelona 08017 

Borsa d’ajut El volum d’hores d’ajut a la coordinació és 30h (corresponent a un import 
global de 300 euros bruts, subjectes a una retenció del 2% del IRPF i distribuïts 
en pagaments mensuals per a cada un dels ajuts).   

Responsable  Coordinadores acadèmiques del màster i diplomatures de postgrau. 

Destinataris Estudiants matriculats al màster o les seves corresponents diplomatures de 
postgrau. 

Mèrits a tenir  
en compte per la 
selecció 

 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 (Photoshop, Indesign…). 

 Tenir domini de gestor de continguts web (wordpress…). 
 Estar matriculat en el Màster en Disseny Gràfic o el Postgrau en Disseny 

d’Elements Gràfics. 
 

Entrevista prèvia 
 

Únicament si el coordinador acadèmic ho considera oportú. 

Competències a 
desenvolupar 

 Dominar el mitjà informàtic i les tecnologies digitals. 
 Capacitat resolutiva i de presa de decisions. 
 Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i 

argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l’acabat final 
d’ un projecte de disseny. 



 

 Capacitat d’adaptació a l’entorn professional nacional e internacional i, 
en particular, als canvis tecnològics, socials i econòmics que es van 
produint. 

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

 Demostrar que posseeix valors i principis deontològics propis de la 
professió. 

 Demostrar que coneix els fenòmens innovadors i els nous llenguatges i 
propostes culturals. 

 Corresponents a les competències transversals del màster. 
 

Activitat de 
col·laboració 

Les principals activitats a realitzar per l’alumne o alumna són: 
 Documentar (fotografia, vídeo) les	activitats dels postgraus (classes, 

treballs) i fer arribar aquesta	documentació a la coordinació del màster 
per incorporar a l’arxiu general	del	centre i al departament de 
comunicació. 

 Actualitzar blog i	xarxes socials pròpies del màster, i	contribuir a generar 
nous continguts 

 Col·laborar en l’organització i	coordinació d’activitats de difusió  del 
màster. 

 Col·laborar en altres tasques que contribueixin a donar visibilitat,		o 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: 21 octubre 2021.  
Els interessants han d’enviar un correu electrònic a postgraus@eina.cat en el 
que s’exposin les motivacions i adjuntar-hi tota aquella documentació que 
evidenciï els mèrits mencionats (pes màxim 5 MB).  
La data límit per la recepció de les sol·licituds és el 29 d’octubre 2021. La 
resolució es comunicarà i publicarà en un màxim de set dies naturals de la 
data límit de presentació. 
 

Resolució Reunits en comissió el dia  02/11/2021 l’Anna Fuster, coordinadora del Màster 
en Disseny Gràfic, Lluc Massaguer, coordinadora del Màster en Disseny Gràfic 
del i Ramon Parramon, sotsdirector d’EINA, i havent rebut 2 sol·licituds, es resol 
atorgar la beca en favor de l’Ariadna Bertran. 
 
S’ha tingut en compte el seu domini de gestors de continguts com Wordpress, 
la seva experiència en l’àmbit de la fotografia i el seu coneixement de la 
institució, per ja haver cursat d’altres programes d’EINA anteriorment. 
 

 


