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Presentació
En les últimes dècades s’ha fet patent la necessitat de renovar en profunditat els
plantejaments docents de l’ensenyament universitari per adaptar-los als canvis i
transformacions socials, així com als principis actuals del que hauria de ser un procés
d’ensenyament-aprenentatge de qualitat. La necessitat de transformar les metodologies
docents cap a models centrats en l’estudiant amb una major implicació en el seguiment
dels processos formatius, genera canvis profunds que afecten globalment el procés, ja que
suposen canvis en el rol del professorat i de l’estudiantat, en l’organització del temps i de
l’espai docent i en la cultura organitzativa i institucional, entre d’altres.
La creació de materials docents i la innovació educativa han generat experiències que han
de permetre iniciar un procés de recerca sobre l’impacte i l’avaluació dels canvis esmentats
i ajudar a crear un coneixement sobre la docència universitària. El Programa de Recerca
en Docència Universitària de l’ICE de la UB té com a objectiu promoure la creació
d’equips i xarxes de recerca que contribueixin a generar i difondre coneixement
interdisciplinari sobre l’ensenyament universitari.
El límits entre la innovació i la recerca no sempre són clars. En aquest sentit, la
convocatòria d’ajuts dins el Programa de Recerca en Docència Universitària (REDICE-08)
té com a principals objectius dirigir la recerca cap a:
1. L’estudi i anàlisi de l’impacte de les innovacions en els principals agents
d’intervenció (estudiants, docents, materials, institució).
2. La construcció de coneixement transferible de pràctiques educatives
innovadores. A partir d’experiències iniciades en un micronivell (assignatura,
classe), realitzar un procés d’anàlisi rigorós de les conseqüències de les
innovacions en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, la seva preparació, el
paper del docent i les transformacions que afecten la pròpia institució.
3. La creació d’equips de recerca que formin part d’una xarxa de treball que tingui
com a objecte comú el coneixement sobre l’ensenyament universitari i permeti
desenvolupar estudis de qualitat.

1

Institut de Ciències de l’Educació
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Edifici de Migdia
08035 Barcelona
Tel. 934 035 175 / Fax 934 021 016
www.ub.es/ice

Aquesta convocatòria té dues modalitats:
 Modalitat A: Equips de professors de la Universitat de Barcelona.
Termini de presentació: 03 d’octubre de 2008 a les 13.00h.
 Modalitat B: Projectes coordinats constituïts per dos o més equips liderats per un
grup que hagi estat seleccionat en alguna de les passades convocatòries REDICE.
Termini de presentació: 03 d’octubre de 2008 a les 13.00h.
Es prioritzaran els projectes de recerca que s’emmarquin dins d’alguns dels temes
següents:
1. Habilitats i competències dels estudiants.
2. Impacte d’innovacions docents.
3. Relació entre l’ensenyament universitari i el món laboral.
4. Transició a la universitat.
5. El gènere en la docència universitària.
6. Ús de plataformes TIC per donar suport a l’ensenyament presencial.
7. Estudis de seguiment d’egresats.
8. Competències ètiques en la formació universitària.
9. Metodologies d’avaluació continuada.

Relació amb la convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació docent (PID 2008) del
vicerectorat de política docent
Aquesta convocatòria és complementària de la modalitat B de la convocatòria d’ajuts a
projectes d’innovació docent (PID 2008) del vicerectorat de política docent de la UB. Per
tant, els projectes podran presentar-se individualment i simultàneament a les dues
convocatòries.
Els projectes presentats a la convocatòria REDICE-08 que la comissió avaluadora
consideri que no reuneixin els requisits d’aquesta convocatòria, però que en canvi
reuneixin els de la convocatòria PID 2008 seran transferits a la mateixa.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA - MODALITAT A
1. Objectius
Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport i promoure la creació d’equips
de recerca que contribueixin a generar i difondre coneixement sobre l’ensenyament
universitari.
2. Sol·licitants
Poden demanar aquest ajut els equips de professors de la Universitat de Barcelona.
3. Requisits
Els requisits de composició de l’equip són els següents:
a) Els equips que presentin sol·licitud han de comptar amb un mínim de quatre membres.
La participació del professorat d’altres universitats és possible sempre que es mantingui
una proporció d’un professor extern per cada quatre de la Universitat de Barcelona.
b) L’investigador principal haurà de ser professor a temps complet. Un mínim de dos han
de tenir la condició de doctor i han d’estar vinculats a la Universitat.
c) Es podran incorporar a l’equip becaris predoctorals i/o postdoctorals.
d) Cada investigador només podrà formar part d’un equip i, per tant, no podrà constar com
a membre en una altra sol·licitud.
4. Sol·licitud
La informació que cal incloure en la sol·licitud és la següent:
I . Descripció de l’equip de treball
1. Nom i dades de l’investigador principal.
2. Dades dels membres de l’equip: nom i cognoms, NIF, categoria, departament i
institució.
3. Currículum del grup en relació amb projectes d’innovació i recerca sobre
docència universitària (5 últims anys): projectes obtinguts, participació en
congressos, jornades i seminaris, publicacions.
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II . Projecte de recerca
1. Títol del projecte.
2. Necessitat i rellevància de la proposta.
3. Objectius.
4. Metodologia.
5. Pla de treball.
6. Pressupost.
5. Import dels ajuts
L’import dels ajuts serà d’un màxim de 4.000 euros. Es podrà destinar a despeses
relacionades directament amb el projecte, que inclouen, entre d’altres, material fungible i
inventariable, equipament informàtic, despeses de viatges i publicacions, participació en
congressos, jornades o altres accions de difusió, adquisició de bibliografia, i pagament
ocasional per tasques de suport al projecte.
6. Suport de l’ICE
Els equips seleccionats podran gaudir del suport del Servei d’Assessorament a la Recerca
(SAR) de forma gratuïta durant la durada del projecte. http://ice.ub.es/recerca/assess.htm
7. Durada
El període de l’ajut començarà l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió i
finalitzarà dos anys després de la resolució de la convocatòria.
8. Documentació
El professorat que vulgui sol·licitar aquest ajut haurà d’omplir l’imprès de sol·licitud que
es facilitarà a través de l’adreça web de l’ICE: http://www.ub.edu/ice/
L’imprès de sol·licitud, juntament amb el curriculum del grup i el projecte de recerca,
s’hauran de presentar en qualsevol dels registres generals de la UB.
La relació i els horaris de les diferents oficines del Registre General de la UB es poden
consultar a la següent pàgina web: http://www.ub.edu/organitzacio/registre/horaris.htm
9. Presentació de documentació i termini
El termini de presentació de sol·licituds és el dia 03 d’octubre de 2008 a les 13.00h.
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10. Valoració de les sol·licituds
Seran criteris prioritaris de valoració en l’avaluació dels projectes els aspectes següents:
a) Trajectòria del grup en projectes d’innovació docent, ajuts per innovació i recerca
en docència universitària, publicacions sobre docència universitària, participació en
processos de revisió i reformes de pla d’estudis, adaptació de crèdits europeus,
plans d’acció tutorial i altres accions orientades a la docència de qualitat. (30%)
b) Qualitat del projecte presentat; viabilitat de la proposta; adequació de la
metodologia, disseny de la investigació i pla de treball en relació als objectius del
projecte. (60%)
c) Coherència en el pressupost presentat. (10%)
11. Assignació
L’assignació econòmica de l’ajut concedit es durà a terme per l’ICE de la Universitat de
Barcelona.
El procediment establert per fer efectiu l’import de l’ajut aprovat serà la comunicació de la
resolució favorable i el compromís de l’investigador principal. Les assignacions es faran
efectives en tres imports: 50% a l’inici de l’ajut, 30% a l’inici del segon any de la
concessió, prèvia presentació i aprovació de l’informe anual, i el 20% restant després del
lliurament de l’article final.
12. Obligacions
Els equips de recerca hauran de presentar un informe anual de progrés de les seves
activitats i un article final que reculli els resultats de la recerca desenvolupada.
13. Comissió de selecció, seguiment i avaluació
Els projectes seran avaluats per tres persones externes de reconegut prestigi. Una comissió
delegada del Consell de Direcció de l’ICE farà la resolució final a partir de les esmentades
avaluacions.
La comissió podrà sol·licitar als candidats qualsevol documentació complementària, si
escau.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA - MODALITAT B
1. Objectius
Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport i promoure la creació de
xarxes multidiciplinars de recerca que promoguin la coordinació i l’especialització dels
equips en les línies de recerca clau en l’àmbit de la docència universitària.
2. Sol·licitants
Poden demanar aquest ajut els equips de professors de la Universitat de Barcelona que
hagin estat beneficiaris del mateix ajut en les passades convocatòries REDICE.
3. Requisits
Els projectes coordinats estaran constituïts per dos o més equips de recerca. Com a mínim
un dels equips haurà estat beneficiari del mateix ajut en alguna de les passades
convocatòries. Serà requisit indispensable que aquest equip hagi presentat l’article final
dins el termini establert a les convocatòries REDICE-04 i/o REDICE-06. És possible la
participació d'equips d'una altra universitat.
Els requisits de composició de cadascun dels equips són els següents:
a) Cada equip haurà de comptar amb un mínim de quatre membres.
b) Cada equip tindrà un investigador principal que haurà de ser un professor a temps
complert. Un mínim de dos membres hauran de tenir la condició de doctor i estar vinculats
a la Universitat.
c) Es podran incorporar a l’equip becaris predoctorals i/o postdoctorals.
d) Cada investigador només podrà formar part d’un equip i, per tant, no podrà constar com
a membre en una altra sol·licitud.
Els requisits del projecte coordinat són els següents:
a) L’investigador principal, coordinador i responsable del seguiment del projecte serà
l’investigador principal d'un equip que hagi estat beneficiari del mateix ajut en
anteriors convocatòries REDICE.
b) Els objectius del projecte coordinat hauran de donar continuïtat al treball realitzat en
les anteriors convocatòries REDICE per part de l’equip (o equips) beneficiari(s)
d’aquest ajut.
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4. Sol·licitud
La informació que cal incloure en la sol·licitud és la següent:
I . Nom i dades de l’investigador principal del projecte coordinat: nom i cognoms, NIF,
categoria, departament i institució.
II. Descripció de cada equip de treball
1. Nom i dades de l’investigador principal.
2. Dades dels membres de l’equip: nom i cognoms, NIF, categoria, departament i
institució.
3. Currículum del grup en relació amb projectes d’innovació i recerca sobre
docència universitària (5 últims anys): projectes obtinguts, participació en
congressos, jornades i seminaris, publicacions.
III . Projecte de recerca
1. Títol del projecte.
2. Necessitat i rellevància de la proposta en relació als resultats obtinguts al projecte
desenvolupat dins de les convocatòries REDICE-04 i/o REDICE-06.
3. Justificació de la necessitat de coordinació de diferents equips i valor afegit que
s’espera assolir amb la mateixa.
4. Objectius.
5. Metodologia.
6. Pla de treball detallat per a cada equip.
7. Pressupost.
5. Import dels ajuts
L’import dels ajuts serà d’un màxim de 6.000 euros. Es podrà destinar a despeses
relacionades directament amb el projecte, que inclouen, entre d’altres, material fungible i
inventariable, equipament informàtic, despeses de viatges i publicacions, participació en
congressos, jornades o altres accions de difusió, adquisició de bibliografia, i pagament
ocasional per tasques de suport al projecte.
6. Suport de l’ICE
Els equips dels projectes seleccionats podran gaudir del Servei d’Assessorament a la
Recerca
(SAR)
de
forma
gratuïta
durant
la
durada
del
projecte.
http://ice.ub.es/recerca/assess.htm

7

Institut de Ciències de l’Educació
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Edifici de Migdia
08035 Barcelona
Tel. 934 035 175 / Fax 934 021 016
www.ub.es/ice

7. Durada
El període de l’ajut començarà l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió i
finalitzarà dos anys després de la resolució de la convocatòria.
8. Documentació
El professorat que vulgui sol·licitar aquest ajut haurà d’omplir l’imprès de sol·licitud que
es facilitarà a través de l’adreça web de l’ICE: http://www.ub.edu/ice/
L’imprès de sol·licitud, juntament amb el curriculum del grup i el projecte de recerca,
s’hauran de presentar a qualsevol dels registres generals de la UB.
La relació i els horaris de les diferents oficines del Registre General de la UB es poden
consultar a la següent pàgina web: http://www.ub.edu/organitzacio/registre/horaris.htm
9. Presentació de documentació i termini
El termini de presentació de sol·licituds és el dia 03 d’octubre de 2008 a les 13.00h.
10. Valoració de les sol·licituds
Seran criteris prioritaris de valoració en l’avaluació dels projectes els aspectes següents:
a) Trajectòria dels grups en projectes d’innovació docent, ajuts per innovació i recerca
en docència universitària, publicacions sobre docència universitària, participació en
processos de revisió i reformes de pla d’estudis, adaptació de crèdits europeus,
plans d’acció tutorial i altres accions orientades a la docència de qualitat. (30%)
b) Qualitat del projecte presentat: viabilitat de la proposta; adequació de la
metodologia, disseny de la investigació i pla de treball en relació als objectius del
projecte; coherència en la necessitat de coordinació. (60%)
c) Coherència en el pressupost presentat. (10%)
Altres mèrits:
-

Que més d’un dels equips hagin estat beneficiaris del mateix ajut en anteriors
convocatòries REDICE.
Interès dels resultats obtinguts i qualitat del treball desenvolupat durant les
convocatòries REDICE-04 i/o REDICE-06.
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11. Assignació
L’assignació econòmica de l’ajut concedit es durà a terme per l’ICE de la Universitat de
Barcelona.
El procediment establert per fer efectiu l’import de l’ajut aprovat serà la comunicació de la
resolució favorable i el compromís de l’investigador principal. Les assignacions es faran
efectives en tres imports: 50% a l’inici de l’ajut, 30% a l’inici del segon any de la
concessió, prèvia presentació i aprovació de l'informe anual, i el 20% restant després del
lliurament del article final i d'una comunicació a un congrés o jornada.
12. Obligacions
En finalitzar el primer any, els equips de recerca hauran de presentar un informe anual de
progrés de les seves activitats. En finalitzar el segon any, hauran de presentar un article
final que reculli els resultats de la recerca desenvolupada i una comunicació a un congrés o
jornada.
13. Comissió de selecció, seguiment i avaluació
Els projectes seran avaluats per tres persones externes de reconegut prestigi. Una comissió
delegada del Consell de Direcció de l’ICE farà la resolució final a partir de les esmentades
avaluacions.
La comissió podrà sol·licitar als candidats qualsevol documentació complementària, si
escau.
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