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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER AUGMENTAR EL CONEIXEMENT REAL DE L’ENTORN 



 

La millora contínua de la qualitat de la docència és un objectiu i un compromís adquirit per l’Escola 
de Camins, envers la societat, des de fa anys. Entenem que una part important d’aquesta millora 
docent s’aconsegueix apropant el nostre estudiantat a la realitat existent a la societat que ens 
envolta. 
 
És per això que l’Escola de Camins posa a disposició del seu professorat la possibilitat de realitzar 
diferents actuacions amb aquesta finalitat per a les assignatures obligatòries de grau i màster de 
l’Escola.  
 
 

 OBJECTE 

 
L’objecte de la convocatòria és doble: 

• La realització d’activitats fora de l’aula (viatges docents), que es porten a terme com a un 
element pedagògic de reforç dels coneixements que es treballen a classe. Es tracta de 
posar l’estudiantat en contacte directe amb altres entorns per tal d’aprendre d’ells i 
integrar les competències que es treballen a l’aula. 

• L’apropament a les empreses o altres institucions mitjançant la realització de conferències 
amb personal tècnic especialitzat en matèries rellevants per al nostre estudiantat. Pot ser 
també una manera de conèixer de primera mà l’aplicació dels coneixements al món de les 
empreses i altres institucions. 

 

Ambdues activitats han de contemplar l’avaluació curricular posterior.  
 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 

1. Per a la participació en aquesta convocatòria, els professors i professores d’assignatures 
obligatòries de graus i màsters de l’Escola podran sol·licitar un ajut, mitjançant la 
presentació del model de sol·licitud que trobaran al Portal Camins, i enviar-lo a la Unitat 
de Recursos i Serveis de la UTGAC. 

2. Per fer les peticions, en primer lloc s’haurà de descarregar el model de sol·licitud al Portal 
Camins. Una vegada omplert el model s’ha d’enviar a: 
unitat.recursosiserveis.camins@upc.edu, des del dia 3 de juny fins al dia 20 del mateix 
mes. 



 

3. Les peticions inclouen el curs acadèmic 2022-2023 (Q1 i Q2). No s’admetran sol·licituds fora 
de la present convocatòria. 

4. Aquest ajut podrà fer front a les següents despeses: 
− Viatge: en autocar, despeses de targes de bus/metro. Queda totalment prohibit l’ús de 

vehicles privats. No s’acceptaran despeses d’hotel. 
− Cost d’entrades i/o despeses de visites guiades. 
− Despeses protocol·làries per a l’atenció a tercers (conferenciants). No es pagaran 

honoraris als conferenciants.  
 
 

 CONDICIONS PARTICULARS 

 
1. Tant els viatges docents, com les conferències sol·licitades dins de la convocatòria seran 

aprovats per Comissió Permanent de l’Escola de Camins. Els Caps d’Estudis vetllaran per la 
idoneïtat dels mateixos i determinaran els possibles solapaments que es puguin produir. 

2. La resolució de la convocatòria es publicarà al Portal Camins. 
3. Els canvis de data i/o horari d’alguna d’aquestes activitats, un cop autoritzades i que afectin 

a la docència d’altres assignatures, queden supeditats a l’autorització prèvia i expressa del 
Cap d’Estudis corresponent. 

4. Tots el desplaçaments s’han de fer per mitjans públics o contractats. En cap cas es faran 
sortides docents en vehicles privats. 

5. Un cop la sol·licitud estigui autoritzada, la Unitat de Recursos i Serveis es posarà en contacte 
amb el professor/a responsable de l’activitat, 30 dies abans de la data estimada per a la 
seva realització, per concretar dades definitives i, si s’escau, realitzar la reserva de l’autocar. 

6. Es valorarà l’aportació de material audiovisual un cop realitzada l’activitat. Aquest material 
s’utilitzarà per a la promoció dels estudis. 

 
 

 RESOLUCIÓ 

 
La selecció, avaluació i aprovació de les sol·licituds serà feta per una comissió avaluadora, nomenada 
per la directora.  
 

Nota:  Per a qualsevol consulta que tingueu referent a aquest procés adreceu-vos a la Unitat 
de Recursos i Serveis (unitat.recursosiserveis.camins@upc.edu). 
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