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BECA DE SUPORT A LES ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
DEL MURAD ¾ Curs 2019-2020  

 
 

Denominació Beca MURAD 2020 

Nº d’ajuts 1  

Hores de dedicació Fins a un màxim de 70 hores. 

Durada La durada de la beca és del 16 de març al 20 de setembre de 2020 

Distribució horària Flexible i depenent de les necessitats del màster. 

Ubicació i adreça EINA. Passeig de Santa Eulàlia, 25 – Barcelona  

Borsa d’ajut 700 eur (subjectes a una retenció del 2% del IRPF i distribuïts en pagaments mensuals per 
les hores realitzades aquell mes).   

Responsable  Tània Costa i Elena Bartomeu. 

Destinataris Estudiants matriculats al màster 

Mèrits a tenir  
en compte per la 
selecció 

- Coneixement i fluïdesa en l’ús de  xarxes socials.  
- Tenir coneixements d'edició web, i el tractament de textos i imatges fixes i en 

moviment per a ser publicades en formats on-line.  
- Tenir coneixement en eines de disseny, tractament i composició d’imatges: Photoshop, 

Indesign… 
- Experiència en la gestió de projectes o activitats. 

Entrevista prèvia 
 

Únicament si es considera oportú. 

Competències a 
desenvolupar 

- Dominar i utilitzar els registres i formats de comunicació adequats per exposar resultats 
de recerca i de crítica d'art i disseny  

- Dissenyar i gestionar projectes, individualment i en grup  
- Organitzar i sistematitzar fonts complexes i heterogènies d'informació 
- Dominar el mitjà informàtic i les tecnologies digitals. 

Activitat de 
col·laboració 

Les principals activitats a realitzar per la persona seleccionada són: 
- Gestionar el 2on volum de la publicació digital de LAMURAD, revista de recerca 

del Màster MURAD: gestionar la recepció d’articles, adaptar-los al format de la 
plantilla de la revista, realitzar algunes tasques editorials junt amb els editors, 
actualitzar l’agenda d’activitats de la revista. 

- Gestionar l’Instagram del MURAD: selecció d’imatges i redacció de continguts en 
coordinació amb el departament de comunicació d’Eina.  

Data de convocatòria 
i procediment 

Data de convocatòria: 11 de març de 2020.  
Els interessants han de comunicar el seu interès de sol·licitud enviant un coreu electrònic 
amb el títol “Beca MURAD 2020” en el que s’exposin les motivacions i adjuntar-hi tota 
aquella documentació que evidenciï els mèrits mencionats (pes màxim 5 MB). Enviar-ho en 
un únic correu electrònic a postgraus@eina.cat. 
La data límit per la recepció de les sol·licituds és el 18 de Març 2020. La resolució es 
comunicarà i publicarà en un màxim de cinc dies naturals de la data límit de presentació. 

Resolució La resolució es prendrà mitjançant una comissió de tres persones designades per la direcció 



 

i la coordinació del Màster.  
 
 

 


