
          
 

 

Oportunitats predoctorals i postdoctorals a Catalunya 
 
Recentment s’han obert dues importants convocatòries d’ajuts, per a investigadors 
interessats a realitzar 1) estudis doctorals en universitats espanyoles (convocatòria 
de la Fundació La Caixa) i 2) estudis postdoctorals en centres de recerca de 
Catalunya (convocatòria del Govern de Catalunya com a part del prestigiós 
programa Beatriu de Pinós).  
 
El centre de recerca GREIP, de la Facultat de Ciències de l'Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (que ocupa el primer lloc a Espanya segons el 
Times Higher Education World University Ranking) està interessat a participar com a 
centre d'acollida per a candidats pre i postdoctorals d'alt nivell, la investigació dels 
quals / de les quals s'inscrigui dins de l'àmbit de la nostra expertesa. Per a 
informació sobre els projectes i les línies de recerca del GREIP, si us plau, vegeu 
això. 
 
1) Per a informació en català sobre ajuts de la Fundació La Caixa per realitzar 
estudis doctorals en universitats espanyoles, si us plau, llegiu: 
http://www.uab.cat/web/listado-becas-sin-left-menu/detall-de-l-ajut-
1284986965563.html?language=ca&param1=__CVT__5445__1__1&param2=FENIX
&tq=Fundaci%C3%83%C2%83%C3%82%C2%B3+Banc%C3%83%C2%83%C3%8
2%C2%A0ria+La+Caixa 
 
Els criteris d’elegibilitat d’aquesta convocatòria inclouen tenir la nacionalitat 
espanyola, un títol d’educació superior expedit entre el gener de 2013 i el juliol de 
2018, i coneixements acreditables d’anglès. 
 
El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 27 de febrer. A totes les 
persones interessades a formar part del grup de recerca GREIP i que compliu els 
criteris de la convocatòria, us convidem a comunicar-nos el vostre interès per 
presentar-vos-hi abans del 5 de febrer, i que ens envieu: 
 
* Un currículum vitae resumit, que inclogui projectes i publicacions. 
* Un resum d'una pàgina del projecte de recerca que proposeu, que inclogui un marc 
teòric i metodològic general. 
 

Cal que envieu les propostes a: greip.activitats@gmail.com, indicant clarament la 

convocatòria a la qual us voleu presentar. 
 
 
2) Per obtenir informació en català sobre ajuts del programa Beatriu de Pinós per 

realitzar estudis postdoctorals, si us plau, llegiu: 
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-
incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-
tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2017?category=ecad7091-9295-
11e5-a40e-00505& 
  
 
Podeu consultar  les preguntes més freqüents a: 
http://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/
Documents/RECERCA/BP/faqs_bp_2017_cat.pdf 
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Les persones candidates han de complir aquests tres requisits: 1) haver obtingut el 
títol de doctor entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015. Tanmateix, 
en situacions de baixa per maternitat/paternitat, baixa mèdica igual o superior a sis 
mesos, o si s’han tingut a càrrec persones en situació de dependència, s’admeten 
les sol·licituds de personal investigador que hagin obtingut el títol de doctor entre l’1 
de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2015; 2) haver completat una estada 
postdoctoral fora de l’Estat espanyol per un període mínim de dos anys en el 
moment d’incorporar-se a l’entitat, i 3) no haver residit o treballat a l’Estat espanyol 
més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la 
sol·licitud. 
 
El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 28 de febrer. A totes les 
persones interessades a formar part del grup de recerca GREIP i que compliu els 
criteris de la convocatòria, us convidem a comunicar-nos el vostre interès per 
presentar-vos-hi abans del 5 de febrer, i que ens envieu: 
 
* Un currículum vitae resumit, que inclogui projectes i publicacions. 
* Un resum d'una pàgina del projecte de recerca que proposeu, que inclogui un marc 
teòric i metodològic general. 
 

Cal que envieu les propostes a: greip.activitats@gmail.com, indicant clarament la 

convocatòria a la qual us voleu presentar. 
 
D'entre les persones sol·licitants, se'n preseleccionarà una per mitjà d'una avaluació 
interna. Si sou candidats, us informarem dels resultats de la preselecció en el termini 
d'una setmana. El GREIP donarà suport a la persona preseleccionada a l'hora de 
completar oficialment la sol·licitud, abans de la data límit de la convocatòria. 
 
 
Cordialment, 
 
Grup de recerca GREIP 
Universitat Autònoma de Barcelona 
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