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PROGRAMA DE RECERCA EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 

INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL (IDP-ICE) 
Resolució de l’acció complementària a l’ajut a la recerca en docència universitària 

REDICE-ACCIO-20 de 5 de novembre de 2020 
 
 
D’acord amb la convocatòria de l’acció complementària a l’ajut a la recerca en docència 
universitària (REDICE-ACCIO-20) de data 5 de novembre de 2020 convocada pel director 
de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona, per 
delegació del rector. 
 
Han estat presentades quatre sol·licituds de grups seleccionats durant diferents 
convocatòries REDICE. 
 
Valorades les sol·licituds seguint els criteris establerts al punt 9 i els requisits establerts al 
punt 3 de les bases de la convocatòria. 
 
 
RESOLC 
 
Primer.- Adjudicar els ajuts als projectes que figuren per ordre alfabètic en l’annex adjunt 
per un total de 1.500 euros. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als beneficiaris i fer-la pública al web de l’ICE de la 
UB (http://www.ub.edu/ice), d’acord amb el punt 11 de la convocatòria. 
 
Tercer.- Efectuar l’assignació del 100% per un total de 1.500 euros un cop rebuda 
l’acceptació de l’ajut, d’acord amb el punt 12 de la convocatòria. 
 
 
Barcelona, 23 de novembre de 2020 
 
El Director 
 
 
 
 
Xavier M. Triadó Ivern 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, 
d'acord amb l'art. 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El 
recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de la 
resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri procedent. 
 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el 
termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. 
En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició d'acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 



 

 
 

2 

ANNEX:  
 
PROJECTES SELECCIONATS REDICE-ACCIO-20 

 

CODI 
PROJECTE 

INVESTIGADOR/A 
PRINCIPAL TITOL DEL PROJECTE 

REDICE14-966 Cano García, María 
Elena 

Disseny, implementació i avaluació de 
propostes de feedforward sostenible 

REDICE16-1605 Figuera Gazo, María 
Pilar 

La orientación en los procesos de 
transición a los estudios de máster oficial 

REDICE-08-
B0801-03 Nogué Font, Alexandre Exploracions docents entre l’art i la ciència 

 


