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PRESENTACIÓ

La Càtedra Batlleiroig-UPC Merging city and nature impulsa la creació de beques 
de pràctiques remunerades a l’oficina Batlleiroig. La missió d’aquestes beques 
és la d’estimular i promoure l’aprenentatge pràctic de solucions per combatre 
l’emergència climàtica i construir les ciutats del futur.

La durada de cada pràctica és de sis mesos, i s’atorgaran dues beques l’any. 
Podrà optar a aquesta beca l’alumnat d’Arquitectura GArq i MArq i de Paisatgisme 
MBlandArch, de la UPC.

Els estudiants interessats en aquesta beca de pràctiques remunerades podran 
presentar els seus escrits de motivació i CV acadèmic, que es valoraran en funció 
de la seva proximitat als temes d’interès de la Càtedra i els projectes que es porten 
a terme a l’empresa Batlleiroig.

REQUISITS

Podran optar a la Beca de Pràctiques Càtedra Batlleiroig els estudiants de la UPC 
que estiguin matriculats en estudis d’Arquitectura GArq i MArq i els de Màster 
Universitari de Paisatgisme MBLandArch.

Haver superat els mínims crèdits ECTS i la resta de requisits que considera la 
normativa de la UPC per fer pràctiques d’empresa.

Presentar un escrit de motivació personal en el qual es demostri interès en les 
línies d’investigació de la Càtedra Batlleiroig-UPC Merging city and nature. Es 
valorarà també el resum dels seus treballs universitaris més rellevants en aquest 
camp.

Els candidats i candidates hauran d’entregar la documentació establerta en 
aquestes Bases abans del 01/06/22 a les 23:59 h via correu electrònic a l’adreça: 
practiques.catedra@batlleiroig.com



PROCÉS DE SELECCIÓ

Fase 1. La valoració de les candidatures es farà en funció de l’interès personal dels 
candidats i candidates envers la línia d’investigació de la Càtedra -Merging city 
and nature- i les seves motivacions per trobar solucions per combatre l’emergència 
climàtica i construir les ciutats del futur. Es valoraran els CV, amb un màxim de 50 
punts, en funció dels següents conceptes:

 Ū Carta de motivació personal (20 punts)

 Ū Experiència i/o treballs acadèmics en el camp d’interès de la Càtedra 
d’empresa Batlleiroig (10 punts)

 Ū Habilitat en la comunicació i expressió gràfica (5 punts)

Fase 2. Un cop avaluades les propostes, es comunicarà via correu electrònic 
la llista de candidatures que passen a la fase d’entrevista. En aquest correu es 
comunicarà el lloc, la data i l’hora de l’entrevista personal de cada candidat/a 
seleccionats. Aquesta entrevista es durà a terme per membres de la Càtedra i de 
l’empresa Batlleiroig.

 Ū Entrevista personal (15p)

Es comunicarà l’adjudicació de les Beques via correu electrònic.

PRÀCTIQUES

Els estudiants que rebin la beca de pràctiques tramitaran el conveni de pràctiques 
a la seva escola de la manera habitual. La beca abastarà un total de 525 hores i 
el seu horari es determinarà segons les necessitats comunes dels estudiants i de 
Batlleiroig.



DOCUMENTACIÓ

Els candidats i candidates enviaran la documentació abans del 01/06/22 a les 
23:59 h via correu electrònic a l’adreça: practiques.catedra@batlleiroig.com

Al correu electrònic caldrà adjuntar un enllaç de descàrrega amb la següent 
documentació:

 Ū Expedient acadèmic (pdf)
 Ū Carta de motivació personal (pdf)
 Ū Resum de treballs realitzats d’interès per a la Càtedra (format A3 en pdf)
 Ū Formulari de les beques de pràctiques Càtedra Batlleiroig (pdf)

 
Els estudiants podran demanar a qualsevol membre del professorat de la UPC 
que doni suport a la seva candidatura a la beca de pràctiques a través d’una carta 
mitjançant un correu electrònic a l’adreça: practiques.catedra@batlleiroig.com

CONSULTES

Qualsevol dubte en referència a aquesta beca de pràctiques el podeu formular a 
l’adreça de correu electrònic: practiques.catedra@batlleiroig.com

https://www.batlleiroig.com/formulari-beques-catedra-batlleiroig-2022/





