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 L’objectiu d’aquest document és servir de guia breu per a 

la gestió de les beques d’iniciació a la recerca per part del 

professorat i del personal de suport de la seva unitat.

 Tota la informació disponible es troba a la web del CTT, 

racó del gestor (condicions, incompatibilitats, bases i 

enllaç directe a l’aplicatiu).

 L’enllaç directe a l’aplicatiu és: 

https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBeques

Objectiu del document

https://www.ctt.upc.edu/raco/Ajuts-per-a-la-iniciacio-en-la-recerca_121_126_ca.html
https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBeques


Procés i duració

Generació 
sol·licitud 

convocatòria

Creació / revisió 
sol·licitud 

convocatòria 
(Professor 

Responsable)

Autorització 
Director 

Departament

Publicació 
convocatòria 

(Servei de 
Personal)

Inscripció 
estudiants

Adjudicació 
guanyador (PDI)

Resolució 
guanyador i 
contractació 
(Servei de 
Personal)

Sol·licitud Convocatòria Publicació Inscripció Adjudicació
Resolució i 

contractació

Actors que intervenen i llegenda:   Professor/Departament  / Servei de Personal  / Estudiant

1 - 3 dies 5 - 10 dies 2 - 5 dies 2 - 5 dies2 - 5 dies

12 - 25 dies

Duració aproximada* per fases i total:

Fases del procés:

Duració aproximada*: s’estableix per cada fase una estimació de la duració promig, que en cap cas és condicionada per 

l’aplicatiu. 



Mòduls de l’aplicatiu

Fase del 

procés:

Mòdul a 

utilitzar:

Llista de 

convocatòrie

s obertes 

disponible a 

l’accedir a 

l’enllaç

Enllaç 

disponible a:

• Web del CTT, racó del gestor

• Web UPC, Beques i Ajuts

• Portal per al personal gestor

• Web del CTT, racó del 

gestor

• Web UPC, Beques i 

Ajuts

• Portal per al personal 

gestor

• Web del 

CTT, part 

pública

• Web 

UPC, 

Beques i 

Ajuts

• Web del CTT, racó del gestor

• Web UPC, Beques i Ajuts

• Portal per al personal gestor

https://www.ctt.upc.edu/raco/Ajuts-per-a-la-iniciacio-en-la-recerca_121_126_ca.html
http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/GES/
https://www.ctt.upc.edu/raco/Ajuts-per-a-la-iniciacio-en-la-recerca_121_126_ca.html
http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/GES/
https://www.ctt.upc.edu/Beques-iniciacio-a-la-recerca-UPC_117_143_ca.html
http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts
https://www.ctt.upc.edu/raco/Ajuts-per-a-la-iniciacio-en-la-recerca_121_126_ca.html
http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/GES/


 Addicionalment a les bases, recordeu que:
• Només es podran crear convocatòries per a projectes que admetin beques (segons definició CTT).

• Per a autoritzar la convocatòria cal que la disponibilitat del grup cobreixi el cost de la beca. 

• Per a publicar la convocatòria, caldrà que hi hagi fons al projecte que la financia.

• La dedicació, ha de ser de mínim 5 hores setmanals i màxim 20 hores setmanals, en trams de 5hs 

(és a dir, la dedicació només podrà ser de 5hs, 10hs, 15hs o 20hs setmanals).

• La durada mínima de la beca és de 3 mesos i la màxima de 24 mesos. 

• L’import mensual serà proporcional a la dedicació, establint com a import màxim 525€ o 1.000€. 

Així, per a una dedicació de 20hs, l'import no podrà ser inferior a 525€, ni superior a 1.000€. De igual 

manera, per a una dedicació de 5hs, l'import no podrà ser inferior a 131,25€, ni superior a 250€, 

d'acord amb la següent taula:

Hores/dedicació Proporció a 525€ Proporció a 1.000€

05hs 131,25€ 250€

10hs 262,50€ 500€

15hs 393,75€ 750€

20hs 525,00€ 1.000€

• L’estudiant haurà d’estar matriculat en estudis de grau o màster a la UPC

• En la data d’inici de la beca tingueu en compte el temps necessari per a la resolució. La data límit 

per resoldre una convocatòria si es desitja que el becari s’incorpori en el mes en curs ve fixada pel 

calendari de nòmina. 

Condicions clau



• Actualment l’aplicatiu només cobreix les noves convocatòries. Les

pròrrogues s’hauran de tramitar a través de formulari imprès.

• El professor responsable de la unitat podrà crear noves convocatòries o

modificar i autoritzar les que creï el personal de suport de la seva unitat.

Condicions clau



 Eliminació del paper i, per tant, dels errors que pot produir 

l’emplenament manual.

 Visualització per part de tots els agents implicats del procés de 

tramitació d’una convocatòria de beca.

 Ampliació de les prestacions al PDI gràcies a la automatització

del procediment.

 Identificació dels projectes dels quals és responsable el PDI que 

autoritza el pagament.

 Autorització econòmica on line de la disponibilitat del projecte.

 Workflow d’autoritzacions.

 Inscripció on line dels estudiants a les convocatòries i 

validació on line de la seva matrícula.

 Autoemplenament dels estudis i les dades personals de 

l’estudiant quan fa la inscripció

Avantatges de l’aplicatiu



ANNEX. 
Guia d’ús de l’aplicatiu per al PDI



Gestió de convocatòries

La pantalla d’inici a l’aplicació per al PDI disposa de 2 opcions: 

- Gestió de convocatòries

- Resolució de convocatòries. 

Seleccionem aquesta opció per crear noves convocatòries o actualitzar les existents 



Per crear una nova convocatòria (ho pot fer 

el professor responsable o el personal de 

suport de la seva unitat):

Per modificar una de les existents 

(visualitzar, editar, eliminar):

(nom i cognoms) (nom i cognoms)
(nom i 

cognoms)

(nom i 

cognoms)

(nom i 

cognoms)

(nom i 

cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)



Per crear una nova convocatòria cal informar 

els camps necessaris i desar. En desar, el 

workflow de validacions informarà per correu 

electrònic als responsables d’autoritzar la 

convocatòria. 

Si la convocatòria ha estat creada pel 

professor responsable, l’haurà de validar el 

director del departament. Si la convocatòria ha 

estat creada pel personal de suport del 

departament, abans del director l’haurà 

d’autoritzar el professor.

Un cop autoritzada, el Servei de Personal 

procedirà a la publicació de la convocatòria i 

s’obrirà el període d’inscripcions dels 

estudiants.

(nom i cognoms)



Resolució de convocatòries

Seleccionem aquesta opció per avaluar els candidats i 

resoldre el guanyador un cop ha finalitzat el periode

d’inscripció.



En accedir a aquest apartat disposem del llistat de convocatòries, a les quals es pot accedir per valorar els estudiants.

Des del detall de la convocatòria, accedim al llistat d’estudiants inscrits. Per puntuar-los, cal accedir al detall de l’estudiant

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)



Per avaluar un candidat cal informar 

cadascun dels criteris següents i 

assignar-los una puntuació.

Des del detall de cada estudiant es pot 

indicar si n’és el guanyador o no.

NO està permès avaluar candidats 

que no hagin complimentat, de 

manera correcte cadascun dels 

criteris establerts.



Quan es tanca el període d’inscripció d’estudiants i el professor finalitza la seva valoració assignant un guanyador, el Servei 

de Personal procedeix a la publicació del guanyador i la seva contractació.

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)


