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1 Presentació
En el Pla d’actuacions 2018-2021, presentat al Claustre universitari de la UPC reunit el
28 de maig de 2018, el Compromís 2 “Una universitat per una docència d’excel·lència”,
destaca que “Una docència de qualitat inclou, inevitablement, un professorat amb
motivació, experiència i coneixement, i la capacitat necessària per transmetre’l. La
Universitat ha de reconèixer, com es mereix, la docència de qualitat impartida pel
professorat que hi decideixi centrar la seva activitat”.
Així mateix, l’Objectiu estratègic 1.3 “Reconèixer l’activitat docent com a eix central i
bàsic de l’activitat de la Universitat, potenciant les metodologies d’innovació docent”,
formula, entre altres, “Promoure la recerca i la formació del professorat en l’àmbit de la
innovació docent”.
D’acord amb aquests compromís i objectiu estratègic, i després d’anys sense ajuts
directes a la millora de la docència, la Universitat Politècnica de Catalunya vol reforçar
el suport al professorat en la innovació docent mitjançant una nova convocatòria d’ajuts,
en principi de caràcter anual, que impulsi les moltes iniciatives de qualitat que el
professorat de la universitat du a terme.
Bona mostra d’aquest dinamisme són els projectes que són visibles mitjançant, per
exemple:
- El premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, que anualment convoca el
Consell Social de la UPC. La modalitat iniciativa docent premia experiències
educatives de qualitat desenvolupades per professorat o equips docents de la UPC.
-

Les comunicacions que el professorat de la UPC presenta al Congrés Internacional
de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), algunes d’elles seleccionades
anualment per al Portal de Bones Pràctiques Docents de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP).

-

Les moltes i variades iniciatives de suport a la millora docent dels propis centres de
la UPC, que resulten en ajuts i visibilitat de les iniciatives del seu professorat.

-

Les nombroses activitats desenvolupades des del Institut de Ciències de
l’Educació(ICE) amb la vocació de promoure la millora docent i la formació i
desenvolupament constant del professorat en la seva tasca docent.

Amb aquesta convocatòria es pretén recolzar i donar major visibilitat a equips que ja
estiguin treballant de forma coordinada en millora docent a la UPC, i també incentivar
que nous equips prenguin la iniciativa. Així mateix es vol promoure que els diferents
equips que estan treballant i indagant en l’aprenentatge i la millora docent puguin
compartir els seus avenços.
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A la universitat tenim la capacitat d’incidir en els factors que poden afectar la implicació
dels estudiants, per tal d’assolir una qualitat òptima dels estudis. En resum, la
convocatòria busca recolzar activitats educatives liderades pel nostre professorat, amb
el suport dels centres docents, relacionades amb resultats d’aprenentatge d’alta qualitat.

2 Destinataris
La convocatòria s’adreça al professorat de la UPC en general, i en prioritat a equips de
centres docents UPC en tots els seus campus.
Les sol·licituds d’ajut han de ser presentades pels Centres Docents de la UPC. Cada
proposta ha de tenir un professor coordinador. Els coordinadors no podran presentar-se
a més d’un projecte.

3 Objecte de la convocatòria
Subvencionar iniciatives encaminades a la millora docent a la UPC.
S’estableixen dues línies d’actuació, en funció de la finalitat o objectius dels projectes:
1. Millora del rendiment acadèmic, reducció de l’abandonament en la fase inicial
dels estudis, i increment del compromís, motivació i implicació de l’estudiantat.
2. Introducció de la perspectiva de gènere en els estudis
En el repartiment de fons, es reserva un 70% de la dotació als projectes de la línia 1 i el
30% restant a projectes relacionats amb la línia 2.
Es potenciaran els projectes coordinats multicentres, de caire transversal, que es
plantegin per aplicar a més d’un centre.

4 Pressupost i característiques de l’ajut
4.1 Quantia
Aquests ajuts es doten a càrrec de la partida G/22931/GEN del pressupost de la UPC
de 2019.
La dotació total que es destina ajuts és de 120.000Eur.
Els projectes beneficiaris rebran un ajut de fins a 6.000 eur. per projecte. La dotació per
projecte podrà ser superior en cas que involucrin a més d’un centre. No es dotarà més
d’un projecte per centre docent.
En cap cas s’atorgaran ajuts per valor superior a la dotació de la partida pressupostària
corresponent.
.
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4.2 Despeses imputables
L’ajut econòmic es podrà dedicar a despeses de formació i assessorament per part
d’experts externs, assistència a congressos i seminaris, a la publicació dels resultats del
projecte, així com de la seva metodologia i procés d’elaboració, si escau.
No s’admetran despeses realitzades fora del període d’execució de l’ajut.

4.3 Període d’execució
Els projectes s’hauran de desenvolupar en el període comprés entre octubre de 2019 i
desembre de 2020. No s’admetran despeses realitzades fora d’aquest període.

5 Criteris d’avaluació i selecció dels projectes
5.1 Selecció dels projectes
La selecció de les propostes presentades la farà un comitè de selecció, constituït per:
- Vicerector d’Avaluació i Qualitat
-

Vicerector de Política Acadèmica

-

Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació.

-

Director de l’Àrea Acadèmica.

Amb el suport de l’equip tècnic vinculat a l’Institut de Ciències de l’Educació, que d’acord
amb els Estatuts de la UPC és la unitat acadèmica que contribueix a la qualitat docent
a la universitat mitjançant la formació del professorat i la promoció de la millora docent.
La selecció es farà en tres fases:
Fase 1: avaluació de les propostes
Fase 2: consulta als centres docents corresponents per a que proposin prioritzacions i
confirmin el seu compromís de recolzar el o els projectes proposats en el seu
centre.
Fase 3: selecció i proposta d’assignació d’imports, tenint en compte els límits previstos
a l’apartat 4.1.
El Comitè, de forma justificada, i en funció dels projectes presentats i la seva valoració,
podrà ampliar el límit de fons atorgats a cada projecte.
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5.2 Criteris d’avaluació
Els criteris generals per a l’avaluació i selecció seran els següents:
•

Adequació a l’objecte de la convocatòria.

•

Impacte previst (en el propi context i a la universitat), abast i dimensió del
projecte.

•

Resultats esperats en termes de qualitat docent i en relació als objectius.

•

Pla de treball (viabilitat, realista en el seu plantejament d’objectius, metodologia
i calendari).

•

Sistema de seguiment i valoració de resultats (robust a l’hora de recollir
informació i dades.)

•

Potencial per a ser transferible dintre de la UPC.

•

Compromís de visibilitat i difusió.

6 Sol·licitud i documentació
6.1 Terminis per presentar la sol·licitud
Es podran presentar sol·licituds des del 8 de juliol i fins el 30 de setembre de 2019.
L’ICE publicarà al seu web les bases d’aquesta convocatòria, juntament amb el
formulari on s’han de presentar els projectes.
La presentació de candidatura implica l’acceptació de les bases de la present
convocatòria.
El comitè de selecció farà publica la resolució de la convocatòria amb els projectes
seleccionats abans del 25 d’octubre de 2019. Contra aquesta resolució no hi cap recurs
ni reclamació.

6.2 Documentació
La sol·licitud de l’ajut es farà per via telemàtica i caldrà complimentar un formulari web
de dades bàsiques, que estarà disponible a la web de l’ICE.
El formulari de sol·licituds haurà d’incloure els següents camps:
- Títol (que serà publicat en cas de ser seleccionada)

-

Resum de la proposta (que serà publicat en cas de ser seleccionada).
Membres de l’equip i nom del coordinador (que seran publicats en cas de ser
seleccionada).
Descripció del problema d’aprenentatge que es vol abordar (justificació de la

-

necessitat i explicació del context, abast i dimensió).
Objectius

-

Metodologia (com es preveu abordar els objectius plantejats).
Pla de treball

-
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-

Resultats previstos i impacte esperat del projecte.

-

Sistema de seguiment i valoració del resultats

(amb posterioritat, es podrà demanar informació suplementària a les propostes, si
necessari).

7 Acceptació i justificació de l’Ajut
Un cop resolta la convocatòria, hi haurà els següents passos :
- Acceptació de l’ajut per part del coordinador de la proposta (octubre 2019).
-

Ordre de trasllat del 50% de l’ajut al centre o departament del titular (novembre 2019)
Informe intermedi en finalitzar el primer any i entrevista amb l’ICE (juliol 2020).

-

Ordre de trasllat del 50 % restant (setembre 2020), si assoliment resultats intermedis.
Informe final (febrer 2021).

8 Calendari
Aprovació de la convocatòria per part del Consell de Govern

04-juliol-19

Publicació de la convocatòria

08-juliol-19

Termini presentació sol·licituds

30-setembre-19
(a les 13:00)

Publicació de la resolució de la convocatòria

25-octubre-19

Termini per l’acceptació de l’ajut per part del coordinador

31-octubre-19

Presentació de l’informe intermedi per part del coordinador

15-juliol-2020

Presentació de l’informe final per part del coordinador

28-febrer-21

9 Suport als projectes seleccionats
Des de l’ICE es donarà suport directe als projectes seleccionats, per a que puguin assolir
els seus objectius de manera òptima, i per això es facilitarà:
-

Assessorament per a formació (continuada i postgrau de docència) i participació a
jornades d’innovació docent.
Acompanyament al llarg de l’execució del projecte, per a resolució de dubtes o altres
demandes que puguin sorgir.
Certificació final als membres dels projectes.

Es recorden els serveis i recursos per a la docència disponibles a la universitat:
Bibliotècnica: http://bibliotecnica.upc.edu/professors
Serveis TIC: https://serveistic.upc.edu/ca/produccio-audiovisual
Serveis i recursos lingüístics: https://www.upc.edu/slt/ca/pdi
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10 Consultes relatives a la convocatòria
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta convocatòria, cal adreçar-se a
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC.
Aquest acord exhaureix la via administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i l’article 54 dels Estatuts de la UPC es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el Consell de Govern en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació o bé, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord.
En el cas d’optar per la interposició del recurs de reposició, d’acord amb el que estableix
el paràgraf segon de l’article 123 de la Llei 39/20015, d’1 d’octubre, no es podrà
interposar recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició sigui
expressament resolt o s’hagi produït la desestimació presumpta.
Barcelona, 4 de juliol de 2019
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