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XIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
PER A L´ORGANITZACIÓ D´ACTIVITATS ACADÈMIQUES, CULTURALS I D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
TARDOR 2020 (novembre-gener)

1. Finalitat
Aquesta convocatòria d’ajuts vol promoure l’organització d’activitats acadèmiques no presencials que
aportin valor formatiu a la docència dels Graus, més enllà de l’oferta reglada que ja ofereix la Facultat.
Es vol contribuir a fer del campus un entorn educatiu viu, on s’obrin espais de reflexió sobre els reptes
socials i educatius actuals i es construeixin noves propostes que permetin abordar-los.
Es vol fomentar que aquestes activitats s’obrin al conjunt de la comunitat universitària, així com al món
educatiu i de la intervenció social. La seva difusió contribuirà a la projecció de la Facultat d’Educació i
a la visualització del seu compromís social.
2. Sol·licitants
Equips docents d’assignatures dels Graus de la Facultat d’Educació
Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats relacionades amb les pràctiques externes i amb
els màsters i postgraus.
Les sol·licituds del professorat que hagi rebut un ajut en anteriors convocatòries i no hagi presentat la
corresponent memòria abans de la data de la resolució d’aquesta convocatòria no seran valorades.

La facultat sol·licitarà el vistiplau al Departament al que pertany el/la responsable de l’activitat
3. Import dels ajuts
L'import màxim destinat a aquests ajuts és de 15.000 €. La quantitat màxima que es destinarà a cada
ajut és de 600 €.
4. Criteris econòmics
S’aplicaran els acords establerts per la Comissió Econòmica al respecte (imports en brut):




Pagament a personal extern. No es pot fer pagaments a professorat UB
- una conferència: 200-250 €. Si es torna a fer per la tarda: màxim de 350 € en total
- taula rodona: 100 € per participant. Màxim de 3 participants)
- taller o seminari: entre 100-150 €. Si són més d’una persona: 200 € en total
No són objecte de finançament els “coffee-breaks”, aperitius, dinars, dietes i viatges, les
publicacions, el material fungible, premis i material de difusió

5. Presentació i termini
Emplenar la sol·licitud
Termini: de l’1 al 15 d’octubre de 2020
6. Requisits
Presenta la sol·licitud el professor o la professora responsable de l’activitat en representació de
l’equip docent d’assignatures dels Graus de la Facultat d’Educació
Cada equip docent només pot presentar una sol·licitud
L’activitat ha d’estar vinculada com a mínim a una assignatura de Grau i
Les activitats s’han de realitzar entre el 4 de novembre de 2020 i el 15 de gener de 2021 (en dates
lectives d’acord amb el calendari acadèmic 2020-2021)






7. Resolució
Els ajuts es resoldran el 4 de novembre de 2020 per la Comissió d’Economia i Administració de la
Facultat d’Educació.
L’import concedit es transferirà directament al departament corresponent per la gestió de la despesa.
En la publicitat de l’activitat haurà de figurar el patrocini de la Facultat d’Educació.
8. Criteris de valoració de les sol·licituds
1.
2.
3.
4.
5.

Necessitat, justificació i nous reptes formatius que es pretenen assolir amb l’activitat
Detall i concreció de la planificació: objectius, programa, pressupost general i difusió
Activitats que siguin compartides entre equips docents
Cofinançament de l’activitat
Continuïtat de l’activitat

9. Justificació dels ajuts
Les persones sol·licitants que rebin ajut en aquesta convocatòria accepten el compromís d’enviar al
deganat de la facultat la memòria de l’activitat realitzada, mitjançant el formulari que es facilitarà
amb la resolució i en el termini d’un mes des de la seva realització.
El 30 de gener de 2021, l’import de les activitats no realitzades en el temps establert i les quantitats que
no s’hagin justificat mitjançant la memòria de l’activitat, seran reclamades per la Facultat al
departament corresponent.
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