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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DOCENTS A LES
ASSIGNATURES DE GRAU DE L’ESCOLA
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 incorporant
pràctiques docents als laboratoris de recerca de l’escola, dins els diferents continguts
pedagògics que ofereix l’Escola.
D’acord amb aquest objectiu, aquest any es convoquen els ajuts destinats a Pràctiques
docents a les assignatures de grau, als laboratoris de l’Escola.
Mitjançant aquests ajuts es vol seguir donant suport i finançar els costos de les iniciatives
de millora de la docència gràcies a les pràctiques als laboratoris de l’escola.

 OBJECTE
L’objecte de la convocatòria actual és el foment de noves iniciatives docents que es
duguin a terme als laboratoris de l’Escola. D’aquesta manera es pretén, per una banda,
millorar la qualitat i la quantitat de les pràctiques que es realitzen actualment; i per una
altra, facilitar-ne la implementació de noves. En particular es finançaran activitats
realitzades als diversos laboratoris de l’Escola, podent-se sol·licitar:
 Finançament per a material necessari per a la realització de les pràctiques als
laboratoris de l’escola (fungible, no fungible i/o de suport informàtic)
 Altre material de suport

 GALERIA de Projectes de Pràctiques als laboratoris de l’escola
Amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a experiències interessants i proporcionar
alhora exemples i bones pràctiques docents a l’Escola, publicarem una petita mostra
dels projectes realitzats dins la Convocatòria a la pàgina web de difusió de la mateixa. Es
tracta de publicar una petita ressenya del projecte sempre amb el consentiment del
professor responsable.
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 CONDICIONS GENERALS
1. Pels projectes d’innovació en pràctiques docents als laboratoris podran sol·licitar un ajut
els professors i professores responsables d’una assignatura, mitjançant la presentació
d’un projecte del que en serà el coordinador/a. Els projectes presentats per més d’un/a
autor/a han de tenir una única persona coordinadora. Només es podrà presentar un
projecte per assignatura.
2. Cada ajut obtindrà a la seva finalització, si es sol·licita, un informe acreditatiu de
l’activitat realitzada.
3. Per a la valoració dels projectes es consideraran els aspectes següents:
−
−
−
−
−

Adequació a l’objecte de la convocatòria.
Impacte previst.
Resultats esperats en termes d’aprenentatge de l’estudiantat i de qualitat docent.
Pla de treball, objectius i metodologia.
Sistema de seguiment i valoració dels resultats.

4. El període d’implementació dels projectes ha d’anar des de la publicació d’aquesta
convocatòria fins al 31 de juliol de 2019.

 CONDICIONS PARTICULARS
1. La selecció, avaluació i aprovació dels projectes candidats serà feta per una comissió
avaluadora, nomenada pel director. Aquesta comissió podrà assessorar-se a partir
d’experts de les àrees temàtiques que siguin objecte dels treballs.
2. En el cas de sol·licitar finançament per a materials de laboratori per a la realització de
pràctiques docents, la quantitat atorgada la fixarà la comissió en funció del projecte i el
pressupost disponible.
3. Les sol·licituds, un cop emplenades, s’han de fer arribar a l’adreça institucional del
Sotsdirector d’Infraestructures (infraestructura.serveis.camins@upc.edu) indicant a
l’assumpte del missatge: Convocatòria Pràctiques 2018. La comissió avaluadora farà
pública la seva resolució al web de l’Escola.
4. En el formulari de la sol·licitud s’hauran d'incloure els següents camps (4.000 caràcters
per camp):
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− Titulació/Curs/Assignatura/nº de grups
− Ampliació en continguts o nombre d’estudiants // implementació de nous recursos
docents
− Es tracta d’una pràctica avaluable?
− Objectius i metodologia
− Calendari aproximat i hores de laboratori estimades
− Resultat esperat
− Tipus de material a adquirir i estimació del seu cost (descripció, nº d’unitats, preu
unitari, ...)
5. En el cas que la comissió avaluadora no aprovi la memòria, especificarà si pot ser
revisada i presentada de nou.
6. La concessió d’aquest ajut és compatible amb altres ajuts de convocatòries similars,
sempre i quan es faci constar a la sol·licitud la concessió/petició de l'ajut.
Nota: Per a qualsevol consulta que tingueu referent a aquest procés adreceu-vos a la
Unitat de Recursos i Serveis (B2, 2a. planta, tel. 93 401 71 27), de 10h a 13h de
dilluns a divendres.
El text complet d'aquesta convocatòria i el model de sol·licitud fitxa-resum
(annex 1), es poden consultar a:
http://www.camins.upc.edu/escola/convocatories
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