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Presentació
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona convoca la
quarta edició d’ajuts REDICE per a projectes de recerca en matèria de docència
universitària. Aquesta convocatòria s’ubica en el marc general d’accions de suport a la
millora de la qualitat docent que té en marxa la Universitat de Barcelona en aquest curs
2010. Aquest marc d’accions inclou també altres convocatòries que ofereix la UB com ara
els Projectes d’Innovació Docent (PID2010), Grups d’Innovació Docent, així com els
serveis de suport a la docència universitària que s’ofereixen des del Centre de Recursos per
a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).
El nombre i la qualitat d’estudis publicats sobre docència universitària evidencia
l’increment constant de professorat motivat per augmentar la seva qualitat docent. Per altra
banda, també s’està constatant que està creixent el nombre de jornades, congressos i
revistes, tant nacionals com internacionals, en diversos àmbits científics que dediquen o
reserven espais específics per a l’intercanvi i la difusió de coneixement sobre docència
universitària.
L’ICE-UB considera, doncs, oportú oferir de nou una convocatòria orientada al
finançament de grups i projectes de recerca dedicats a ampliar i difondre coneixement
mitjançant processos sistemàtics i científicament rigorosos pels quals s’aclareixin,
descobreixin, comprenguin, avaluïn o transformin qüestions sobre l’ensenyament
universitari. En aquest sentit, la convocatòria d’ajuts dins el Programa de Recerca en
Docència Universitària (REDICE-10) té com a principals objectius dirigir la recerca cap a:
1. La creació, consolidació i ampliació d’equips i xarxes multidisciplinaris de
recerca que tinguin com a objecte d’estudi el coneixement sobre l’ensenyament
universitari i que permetin desenvolupar i difondre estudis de qualitat.
2. L’estudi i anàlisi de l’impacte d’accions i recursos d’ensenyament-aprenentatge
en els principals agents d’intervenció universitària (estudiants, docents,
institució).
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3. La construcció de coneixement transferible a partir de pràctiques educatives
actuals en la docència universitària.
Es prioritzaran els projectes de recerca que s’emmarquin dins d’alguns dels temes
següents:
1. Impacte d’accions formatives.
2. Competències dels estudiants i del professorat.
3. Competències ètiques en la formació universitària.
4. Competències transversals de la UB.
5. Metodologies d’avaluació continuada.
6. Suport dels entorns virtuals en la formació universitària.
7. Transició a la universitat.
8. Relació entre l’ensenyament universitari i el món laboral.
9. Estudis de seguiment d’egresats.
10. El gènere en la docència universitària.
11. Models de gestió i coordinació del professorat en docència universitària
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objecte
Donar suport i promoure la creació, consolidació i ampliació d’equips i xarxes
multidisciplinaris de recerca que contribueixin a generar i difondre coneixement sobre
l’ensenyament universitari.
2. Destinataris
Poden demanar aquest ajut equips de professorat de la Universitat de Barcelona.
3. Requisits
El projecte presentat haurà de complir les característiques pròpies d’un projecte de recerca,
no s’acceptaran projectes només d’innovació docent.
Els requisits de composició de l’equip són els següents:
a) Cada equip haurà de comptar amb un mínim de quatre membres.
b) L’investigador principal haurà de ser professor a temps complet o professor emèrit de la
Universitat de Barcelona. Un mínim de dos membres han de tenir la condició de doctor i
han d’estar vinculats a la Universitat.
c) Podrà formar part de l’equip personal investigador en formació predoctoral i/o
postdoctoral.
d) Cada investigador només podrà formar part d’un equip i, per tant, no podrà constar com
a membre en una altra sol·licitud d’aquesta convocatòria.
4. Període
El període de l’ajut finalitza el dia 15 de juliol de 2012.
No es podrà fer cap pagament a càrrec d’aquest ajut passada aquesta data. Els diners que
no s’hagin gastat dins el període establert hauran de ser retornats.
5. Quantia
L’import de cada ajut serà d’un màxim de 8.000 euros. Es podrà destinar només a
despeses relacionades directament amb el projecte, que inclouen: material fungible i
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inventariable, equipament informàtic, despeses de viatges, publicacions, participació en
congressos, jornades o altres accions de difusió, adquisició de bibliografia, i pagament
ocasional per a tasques de suport al projecte.
Queden excloses explícitament d’aquest convocatòria les despeses de restauració.
6. Suport de l’ICE
Els equips seleccionats podran gaudir del suport del Servei d’Assessorament a la Recerca
(SAR) de manera gratuïta durant la durada del projecte. http://ice.ub.es/recerca/assess.htm
7. Sol·licitud
La informació que cal incloure en la sol·licitud és la següent:
I. Descripció de l’equip de treball
1. Dades de l’investigador principal: nom i cognoms, NIF, categoria, departament i
institució.
2. Dades dels membres de l’equip: nom i cognoms, NIF, categoria, departament i
institució.
3. Currículum de l’equip en relació amb projectes d’innovació i recerca sobre
docència universitària (5 últims anys): projectes obtinguts, participació en
congressos, jornades i seminaris, publicacions.
II. Projecte de recerca
1. Títol del projecte.
2. Necessitat i rellevància de la proposta.
3. Objectius.
4. Metodologia de recerca.
5. Aspectes ètics: el projecte ha de complir l’establert al Codi de Bones Pràctiques
en Recerca de la UB.
6. Pla de treball: relacionant objectius, metodologia, calendari i membres
responsables.
7. Pla de difusió dels resultats de la recerca desenvolupada
8. Pressupost.
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/
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L’imprès de sol·licitud, juntament amb el currículum de l’equip 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 pàgina web següent: http://www.ub.edu/organitzacio/registre/horaris.htm
9. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és el dia 8 d’octubre de 2010 a les 13.00 h.
10. Avaluació i selecció
Els projectes seran avaluats per tres persones de reconegut prestigi. Una comissió delegada
de la Junta Directiva 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.
Seran criteris de valoració en l’avaluació dels projectes els aspectes següents:
a) Currículum de l’equip de recerca en relació amb projectes d’innovació i recerca sobre
docència universitària (5 últims anys) (15 %).
b) Argumentació sobre la necessitat i rellevància de la proposta (15 %).
c) Plantejament del projecte: claredat dels objectius, adequació de la metodologia de
recerca, disseny de la investigació i pla de treball relacionat amb els objectius del projecte,
rigor metodològic (25 %).
d) Impacte de la proposta, valoració dels resultats esperats (15 %).
e) Viabilitat del treball en el temps previst i adequació del pressupost (10 %).
f) Projectes coordinats constituïts per dos o més equips liderats per un grup de la
Universitat de Barcelona. És possible la participació d’equips d’una altra universitat. Es
valorarà que siguin xarxes multidisciplinàries (20 %).
Aquests criteris s’apliquen tant als projectes nous com als de continuïtat de convocatòries
prèvies REDICE, tenint en compte, en el segon cas, si és útil i necessària la continuïtat del
projecte.
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11. Acceptació
L’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per
l’investigador principal del projecte, en què compromet a complir totes les condicions
explicitades a les bases de la convocatòria.
Aquest document d’acceptació s’ha de presentar a la Secció de Recerca de l’ICE en un
termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució.
El document normalitzat d’acceptació de l’ajut es pot obtenir a la pàgina web
http://www.ub.edu/ice/recerca/redice.htm
S’entendrà que renuncien tàcitament a l’ajut els beneficiaris que no hagin presentat el
document d’acceptació en les condicions i dins el termini previst.
12. Notificació de la resolució
Publicació de la resolució al web de l’ICE de la UB.
13. Obligacions i pagament
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 on s’indiqui
expressament que la recerca ha estat finançada per la Convocatòria d’Ajuts a la Recerca en
Docència Universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Barcelona REDICE-10.
L’assignació econòmica de l’ajut concedit es durà a terme per l’ICE de la Universitat de
Barcelona i 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 dos imports:
• El primer, corresponent al 50 % de l’ajut concedit, es farà quan s’hagi formalitzat
l’acceptació de l’ajut en el termini previst. La transferència es farà al departament o
oficina de recerca corresponent segons el cas.
•

El pagament del 50 % restant es farà efectiu a l’inici del segon any de la concessió,
prèvia presentació i aprovació de l’informe anual de progrés, el qual s’haurà de
lliurar a la Secció de Recerca d’aquest Institut abans del dia 30 de setembre de
2011.

L’article final que reculli els resultats de la recerca desenvolupada s’haurà de lliurar a la
Secció de Recerca d’aquest Institut abans del dia 15 de juliol de 2012. Els beneficiaris que
no compleixen amb aquesta obligació quedaran exclosos de futures convocatòries
REDICE.
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El departament o oficina de recerca gestora de l’ajut haurà d’acreditar la destinació de
l’ajut. El document de justificació de despeses haurà 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 haurà de fer constar degudament relacionats els
conceptes de les despeses fetes amb els seus imports.
La justificació de despeses del primer any s’haurà de lliurar a la Secció de Recerca
d’aquest Institut abans del dia 30 de setembre de 2011.
La justificació de despeses del segon any s’haurà de lliurar a la Secció de Recerca d’aquest
Institut abans del dia 15 de juliol de 2012.
14. Canvis i incidències
Les possibles incidències que no impliquin un canvi substancial dels termes de la
convocatòria i els canvis com ara variacions en el projecte, en el pla de treball i/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 circumstàncies del cas i les motivacions degudament
justificades per l’investigador principal del projecte.
15. Revocació
Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut l’ha d’autoritzar
prèviament la Secció de Recerca de l’ICE de la UB.
L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establertes en aquesta
convocatòria pot implicar la revocació total o parcial de l’ajut i l’obligació de retornar la
quantitat corresponent.
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