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PROGRAMA DE RECERCA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
INSTITUT DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ
Convocatoria d'ajuts a la recerca en docencia universitaria REDICE-18
de 22 de mar~ de 2018

Presentació

El Director de l'lnstitut de Ciéncies de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona per
delegació del Rector de data 27 de gener de 2014 convoca l'edició d'ajuts REDICE-18 per a
projectes de recerca en matéria de docéncia universitaria.
La dotació economica d'aquest ajut és de 50 .000 euros. El pagament es fara a carrec de les
posIcIons pressupostaries 38080001333000 D/226000900/C2018G/G00 UP000149 i
38080001333000 D/2480001 00/R2017A/G00 AMPGZ20578 ambdues del pressupost de la
Universitat de Barcelona, perla qual cosa el seu import queda garantit.
La convocatoria d'ajuts dins del Programa de Recerca en Oocéncia Universitaria (REDICE-18)
té com a principals objectius dirigir la recerca cap a:
1. La creació i consolidació de grups de recerca, així com de xarxes de grups
multidisciplinaris que tinguin com a objecte el coneixement sobre l'ensenyament
universitari que permetin desenvolupar i difondre els resultats a través de la
publicació d'articles científics, comunicacions a congressos i altres accions de
difusió.
2. L'estudi i avaluació de les activitats d'ensenyament-aprenentatge des de la
perspectiva deis principals agents d'intervenció universitaria (alumnat, professorat,
institució ).
3. La construcció de coneixement transferible a partir de l'avaluació de projectes
actuals de recerca en docéncia universitaria.

Es prioritzaran els projectes de recerca que s'emmarquin dins d'alguns deis temes següents:
1. Desenvolu pament i avaluació de competéncies a la universitat.
2. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral.
3. Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
4. Motivació, rendiment i engagement a l'Educació Superior.
5. La perspectiva de génere en la docéncia universitaria .
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6. Aplicacions del big data en l'Ed ucació Superior.
7. Transició a la universitat.
8. Avaluació de la qualitat docent universitaria.
9. La formació continuada del professorat universitari.
1O. Punts forts i febles de l'ús de les TIC i/o xarxes socials en la practica docent.
11 . Orientació i Plans d'Acció Tutorial.
12. Responsabilitat social a l'Educació Superior.

Tots aquests temes prioritaris es poden aplicar a diferents ambits, tals com TFG, TFM ,
practicum , assignatures, entre d'altres .
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BASESDELACONVOCATÓR~

1. Objecte

Donar suport a projectes de recerca que contribueixin a generar i difondre coneixement sobre
l'ensenyament universitari.

2. Destinataris

Poden demanar aquest ajut grups coordinats per un professor o professora de la Universitat de
Barcelona.

3. Requisits

El projecte presentat haura de complir les característiques própies d'un projecte de recerca. No
s'acceptaran projectes només d'innovació docent.
Els requisits de composició del grup de recerca són els següents:
a) Cada grup ha de tenir un mínim de quatre investigadors/es. Com a mínim dos deis
investigadors/es han de tenir la condició de doctor i han d'estar vinculats a la Universitat de
Barcelona a temps complet. El grup pot incloure professorat d'altres universitats catalanes,
professorat de la resta d'universitats de l'Estat, d'Europa o Llatinoamerica.
b) L'investigador/a principal (IP) ha de tenir la condició de doctor i ha de ser professorat a
temps complet de la Universitat de Barcelona durant el temps d'execució del projecte. En cas
que l'IP hagi participat d'un projecte acceptat en passades convocatóries REDICE, es requeriré
que s'hagin complert les obligacions de les mateixes.
e) Poden formar part del grup personal investigador en formació pre-doctoral o post-doctoral i
professorat emerit .
d) Cada investigador/a només pot formar part d'un grup i, per tant, no pot constar com a
«membre» en una altra sol-licitud d'aquesta convocatoria. Es pot incorporar personal
«col ·laborador» , i en aquest cas s'entén que la seva dedicació al projecte sera inferior que la
deis membres. El personal investigador que sigui «membre», no així !'investigador o la
investigadora principal (IP), pot figurar com a col ·laborador d'un altre projecte.
e) Tenir en compte el genere en la composició deis membres del grup.
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4. Període de l'ajut

El període de l'ajut finalitza el dia 2 de desembre de 2019.
No es podra fer cap pagament a carrec d'aquest ajut passada aquesta data. Els imports que no
s'hagin gastat dins el període establert hauran de ser retornats.

5. Quantia

L'import de cada ajut sera d'un maxim de 3.000 euros. Es podra destinar només a despeses
relacionades directament amb el projecte, que inclouen: material fungible i inventariable,
equipament informatic, publicacions, presentacions de comunicacions en congressos, jornades
o altres accions de difusió (transport, allotjament i inscripció), bibliografía i pagament per a
tasques de suport al projecte. El pressupost definitiu de cada projecte s'haura de reajustar a
l'import concedit.
Queden excloses explícitament d'aquesta convocatoria les despeses de restauració i els
paga ments per tasques dutes a terme pels IP o per qualsevol membre o col·laborador deis
equips deis projectes.

6. Su port de l'ICE

Els grups seleccionats podran gaudir del suport del Servei d'Assessorament a la Recerca
(SAR) de manera gratu'ita mentre duri el projecte:
http://www.ub.edu/ice/ajudes recerca innovacio/servei-dassessorament-la-recerca

7. Sol·licitud

La informació que cal incloure en la sol·licitud és la seg üent:

l.

Descripció del grup de recerca
1. Dades de l'IP: nom i cog noms, NIF, correu electron ic, categoría, departament,
facultat i dedicació.
2. Dades de tots els membres del grup: nom i cognoms, NIF, correu electronic,
categoría, departament, facultat, dedicació, institució, titulació (doctor/ no doctor).
3. Currículum del grup abreuj at (maxim cinc pagines) que inclogui la informació del
grup investigador. Cal destacar les activitats docents i els projectes d'innovació i
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recerca sobre docencia universitaria i la seva difusió (entre 2013 i 2017): projectes
obtinguts, participació en congressos, jornades, cursos, seminaris, publicacions.

11. Projecte de recerca: el projecte haura d'incorporar els aspectes etics i la perspectiva de
genere, tant en la composició del grup de recerca com en tates les fases de la recerca:
disseny, marc teoric, metodologia, analisi de les dades i publicació deis resultats.

1. Títol del projecte.
2. Necessitat i rellevancia de la proposta.
3. Fonamentació i referéncies bibliografiques.
4. Objectius a assolir (generals i específics).
5. Metodología de recerca: disseny, mostra, eines de recollida
informació, etc.

analisi de la

6. Aspectes étics: el projecte ha de complir l'establert al Codi de bones practiques
en recerca de la UB (http://hdl.handle.net/2445/28542) i els aspectes étics
relacionats amb el genere.
7. Pla de treball: objectius, activitats, metodología, calendari i membres
responsables. S'han d'especificar les tasques que realitzara el personal
col· laborador.
8. Impacte i resultats esperats.
9. Pla de difusió deis aveni;:os o resultats de la recerca desenvolupada, especificant
les publicacions previstes.
1O. Pressupost.

8. Documentació i període de presentació de sol-licituds
El professorat que sol·liciti aquest ajut haura d'omplir el formulari corresponent, que es facilitara

a través de l'adrei;:a web de l'ICE http://www.ub.edu/ice a partir del dia 9 d'abril i fins el dia 27
d'abril de 2018 a les 13.00 h.
El formulari de sol-licitud, juntament amb el currículum del grup i el projecte de recerca,
s'hauran de presentar en format paper en qualsevol deis registres generals de la UB en el
termini esmentat anteriorment.
La relació i els horaris de les diferents oficines del Registre General de la UB es poden
consultar a la pagina web següent: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html
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La documentació entregada en format paper ha de coincidir amb la informació introdu"ida al
formulari de sol·licitud. Es preceptiu lliurar la documentació a través del formulari de sol· licitud i
també en format paper. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests dos requisits la
sol·licitud sera desestimada.

9. Avaluació i selecció

Els projectes seran avaluats, en una primera fase, per tres persones de reconegut prestigi, de
forma independent. En una segona fase, una comissió delegada de la Junta Directiva de l'ICE
s'encarregara de la resolució final a partir de les avaluacions esmentades. La comissió podra
sol·licitar als candidats qualsevol documentació complementaria, si escau.
Seran criteris de valoració en l'avaluació deis projectes els aspectes següents:
a) Creació de nous grups o trajectória conjunta del grup en activitats docents, projectes i
publicacions d'innovació i recerca sobre docencia universitaria (entre 2013 i 2017)

(10 %).
b) Composició del grup: participació justificada de membres de diversos departaments,
facultats i/o universitats; tenir en compte el genere en la composició membres del grup

(10%).
e) Argumentació sobre la necessitat i rellevancia de la proposta (20 %).
d) Plantejament del projecte: incorporació de la perspectiva de genere; claredat deis
objectius; adequació de la metodología de recerca als objectius proposats; disseny de la
investigació; pla de treball en que es relacioni cada tasca amb els objectius del projecte i
els membres del grup responsables; rigor metodológic (30 %).

e) Impacte de la proposta, valoració deis aven9os o resultats esperats (20 %).
f)

Viabilitat del treball en el temps previst i adequació del pressupost (10 %).

1O. Acceptació

L'acceptació s'ha de formalitzar mitjarn;;ant un document normalitzat signat per l'IP del projecte,
en que es compromet a complir tates les condicions explicitades a les bases de la
convocatoria.
Aquest document d'acceptació s'ha de presentar a la Secció de Recerca de l'ICE en un termini
de 1O dies natura Is a comptar des de l'endema de la publicació de la resolució.
S'entendra que renuncien tacitament a l'ajut els beneficiaris que no hagin presentat el
document d'acceptació en les condicions i dins el termini previstos.
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11. Notificació de la resolució

Es publicara la resolució al web de l'ICE de la UB i es comunicara als beneficiaris.
El termini maxim per resoldre aquesta convocatoria és de tres mesos a comptar des de
l'endema de la data de finalització de presentació de les sol·licituds.

12. Pagament

L'assignació económica de l'ajut concedit es dura a terme per l'ICE de la Universitat de
Barcelona i el procediment establert per fer efectiu l'import de l'ajut aprovat sera la comunicació
de la resolució favorable i el compromís de !'investigador/a principal.
Les assignacions es taran efectives en dos imports:
• El primer, corresponent al 50 % de l'ajut concedit, es fara quan s'hagi formalitzat
l'acceptació de l'ajut en el termini previst. La transferencia es fara al departament o
oficina de recerca corresponent segons el cas.
•

El pagament del 50 % restant es fara efectiu a l'inici del segon any de la concessió,
previa presentació i aprovació de !'informe anual de progrés.

El departament o oficina de recerca gestora de l'ajut haura d'acreditar la destinació de l'ajut. El
document de justificació de despeses haura de certificar que l'import atorgat ha estat incorporat
als pressupostos de la UB, i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit.
El certificat també haura de fer constar degudament relacionats els conceptes de les despeses

tetes amb els seus imports.
La justificació de despeses corresponent a l'ajut del primer any s'haura de lliurar a la Secció de
Recerca d'aquest lnstitut abans del dia 2 de desembre de 2018.
La justificació de despeses corresponent a l'ajut deis dos anys en conjunt s'haura de lliurar a la
Secció de Recerca d'aquest lnstitut abans del dia 2 de desembre de 2019.

13. Obligacions

Els equips de recerca hauran de presentar un informe anual de progrés de les seves activitats,
com a mínim un article fin al que reculli els resultats de la recerca desenvolupada i mínim una
comunicació a un congrés, preferiblement de caracter internacional. Tots aquests productes
hauran d'estar signats per dos o més membres deis grups de recerca.
En totes les accions de difusió que es puguin fer durant o després de finalitzada la
convocatoria, relacionades amb el projecte objecte d'aquest ajut, s'haura d'indicar
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expressament que la recerca ha estat finan9ada per la Convocatoria d'Ajuts a la Recerca en
Docencia Universitaria de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona
REDICE-18. Els beneficiaris que no compleixin amb aquesta obligació quedaran exclosos de la
propera convocatoria REDICE.
S'haura de fer arribar una copia a la Secció de Recerca d'aquest lnstitut de les accions de
difusió realitzades com a resultat del projecte objecte d'aquest ajut, per tant d'incorporar-les al
nostre cercador de productes científics deis grups REDICE.
L'informe anual de progrés incloura una breu memoria amb els objectius i tasques realitzades
durant el primer any del projecte. Aquest informe s'haura de lliurar a la Secció de Recerca
d'aquest lnstitut abans del dia 11 de gener de 2019. Els beneficiaris que no compleixin aquesta
obligació quedaran exclosos de l'assignació prevista pel segon any i de futures convocatories
REDICE.
Els articles finals que recullin els resultats de la recerca desenvolupada i les comunicacions a
congressos s'hauran de lliu rar a la Secció de Recerca d'aquest lnstitut abans del dia 1O de
gener de 2020. Els beneficiaris que no compleixin amb aquesta obligació quedaran exclosos de
futures convocatories REDICE.
El desenvolupament del projecte i els productes finals seran avaluats per una comIssI0
delegada de la Junta Directiva de l'ICE. En el cas de no rebre una valoració positiva, els
beneficiaris quedaran exclosos de la propera convocatoria REDICE.
Per aquesta valoració s'utilitzara una escala amb tres nivells:
1) No aprovat: No presenta els productes sol·licitats o només un d'ells i/o l'execució del pla del
treball és inferior al 70%; no compleix l'obligació que els productes presentats estiguin signats
per dos o més membres del grup de recerca; no compleix l'obligació d'indicar expressament
que la recerca ha estat finan9ada per la Convocatoria d'Ajuts a la Recerca en Docencia
Universitaria de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona REDICE-18.
2) Aprovat: El compliment mínim d'un 70% del pla de treball presentat; lliurament d'un article
fruit del projecte i una comunicació en un congrés nacional o internacional; els productes
presentats estan signats per dos o més membres del grup de recerca; s'indica expressament
que la recerca ha estat finan9ada per la Convocatoria d'Ajuts a la Recerca en Docencia
Universitaria de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona REDICE-18.
3) Excel·lent: El compliment de tots els objectius i el pla de treball del projecte (mínim 90%) en
el temps previst; presentació de més d'una comunicació en un congrés nacional o
internacional; presentació d'evidencies del treball en equip (a partir de l'execució del pla de
treball); un article (o més) fruit del projecte realitzat, en revistes indexades; els productes
presentats estan signats per dos o més membres del grup de recerca; s'indica expressament
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que la recerca ha estat finan9ada per la Convocatoria d'Ajuts a la Recerca en Docencia
Universitaria de l'lnstitut de Ciéncies de l'Educació de la Universitat de Barcelona REDICE-18.

14. Canvis i incidencies
Les possibles incidéncies que no impliquin un canvi substancial deis termes de la convocatoria,
i també els canvis com ara variacions en el projecte, en el pla de treball o en el període de
gaudi de l'ajut, seran resolts i autoritzats pel cap de la Secció de Recerca de l'ICE de la UB
tenint en compte les circumstancies del cas i les motivacions degudament justificades per l'IP
del projecte.
Qualsevol modificació en la constitució del grup de recerca s'haura de notificar a la Secció de
Recerca de l'ICE, i en el cas que es proposi algun membre nou caldra especificar quina sera la
seva responsabilitat en el pla de treball.

15. Revocació
Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut l'ha d'autoritzar
préviament la Secció de Recerca de l'ICE de la UB.
L'incompliment total o parcial deis requisits i les obligacions establerts en aquesta convocatoria
pot implicar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat
corresponent.

16. Recursos
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 podra interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es podra interposar en el
termini de dos mesas, a comptar des de l'endema de la notificació de la resolució, segons el
que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També es podra 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'endema de la data de la notificació, davant
el mateix organ que l'ha dictada. En aquest cas, no es podra interposar el recurs contenciós
administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició d'acord
amb allo que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Barcelona, 22 de marr; de 2018

El Director de l'lnstitut de Ciéncies de l'Educació

ºUNlVER SITATDB

BARCELONA
XAVIER TRIADÓ IVERN
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