Programa de foment de la innovació docent i de la millora
de la qualitat de la docència
1. Objecte del programa
Un dels objectius de govern és que tots els centres docents de la nostra universitat
ofereixin estudis atractius, tant pel que fa als seus plans d’estudis com pel que fa al seu
desplegament a la pràctica.
L’oferta docent de la Universitat de Girona s’ha de distingir de l’oferta docent d’altres
universitats bé sigui perquè és singular o bé perquè els seus plans d’estudi i el seu
desplegament o la seva inserció laboral els fan molt més atractius als estudiants.
El programa contingut en el present document neix amb l’objectiu de fomentar la
innovació docent i millorar la docència a la Universitat de Girona. Per tal d’aconseguir
aquest objectiu el programa incideix en diferents aspectes de la planificació i del
desenvolupament de la docència.
En primer lloc, el programa parteix de la necessitat d’adoptar una perspectiva
transversal que abasti el conjunt dels estudis i del professorat de la Universitat.
En segon lloc, cal desenvolupar i potenciar els projectes estratègics singulars dels
centres docents. Els centres docents de la UdG porten a terme diferents iniciatives que
aporten singularitat als seus estudis, ja sigui a través de metodologies docents
innovadores, de noves activitats formatives, de la potenciació de la internacionalització
o del foment de les pràctiques externes, per posar només alguns exemples. Aquests
projectes s’han de desenvolupar a iniciativa dels centres docents, d’acord amb els seus
requeriments i objectius estratègics.
En tercer lloc, cal fomentar la innovació i la millora docent a partir d’iniciatives
d’equips de professorat. Aquests equips desenvolupen experiències docents
innovadores.
En darrer lloc, cal fomentar la virtualització dels estudis i la semipresencialitat com a
instruments no només d’internacionalització i de captació d’estudiants, sinó també
d’innovació i millora docent.
El programa té una dotació pressupostària total d’1.612.346,15 euros, que podrà
destinar-se a despeses de qualsevol naturalesa excepte les imputables al capítol I. No
es podran emprar, per tant, els diners del programa per a cap despesa que pugui
considerar-se retribució, per qualsevol concepte, del professorat de la Universitat de
Girona. En tant en quant despesa imputable al capítol IV, el pressupost del programa
es podrà destinar a la convocatòria de beques de col·laboració amb un pla de treball
directament relacionat amb l’objecte del programa.
La participació del professorat en les accions de qualsevol dels subprogrames integrats
en aquest programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la
docència serà valorada favorablement a efectes de la sol·licitud de quinquennis de
docència autonòmics.

2. Durada i import del programa
El programa finalitzarà, a tots els efectes el 31 de desembre de 2018.
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Els ajuts s’atorgaran a càrrec del pressupost 2017 unitat de despesa 01.01.030, capítol
II, per import màxim de 1.500.000 € i unitat 01.01.025, capítol II, per import màxim
de 112.346,15 € que han estat dotades amb romanents d’exercicis anteriors que van
quedar aprovats com afectats per a aquesta finalitat, afegint la dotació del pressupost
de 2017 de la partida prevista dins el conveni amb el Banco de Santander, a la unitat
segona. El crèdit ha quedat garantit mitjançant la corresponent RC, Expedient no.
2017/11381.

3. Característiques del programa
Per tal de poder incidir en els diferents aspectes de planificació i de desenvolupament
de la docència, el present programa es divideix en quatre subprogrames:
- Subprograma 1. Foment de la innovació docent i millora de la docència des
d’una perspectiva transversal.
- Subprograma 2. Desenvolupament i potenciació dels projectes estratègics
singulars dels centres docents integrats de la UdG.
- Subprograma 3. Innovació i millora docent a nivell d’equips docents de
professorat.
- Subprograma 4. Foment de la virtualització dels estudis i la semipresencialitat
en el marc de l’OpenUdG.

Subprograma 1: Foment de la innovació docent i millora de la
docència des d’una perspectiva transversal
S1.1. Objecte del subprograma
Aquest subprograma té com a objectiu potenciar la incorporació de noves
metodologies, tècniques i coneixements a la docència universitària des d’una
perspectiva transversal que abasti el conjunt dels estudis i del professorat de la
Universitat.
S1.2. Durada i import del subprograma
Aquest subprograma finalitzarà, a tots els efectes el 31 de desembre de 2018.
El subprograma té una dotació pressupostària màxima de 100.000 euros. La dotació
pressupostària es consignarà a la unitat de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep
Pallach mitjançant una transferència de crèdit.
S1.3. Característiques del subprograma
Es poden acollir a aquest subprograma totes aquelles accions que entren
(específicament) dins dels objectius de l’ICE Josep Pallach a nivell universitari, és a dir,
que contribueixin, per exemple, a:
1. La formació permanent del personal acadèmic de la Universitat.
2. L’assessorament tècnic dins el camp de la planificació educativa i la recerca i
innovació pedagògiques.
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3. L’impuls i implantació de metodologies docents innovadores (aprenentatge
basat en problemes, aprenentatge cooperatiu, avaluació, aprenentatge reflexiu,
etc.).
4. La difusió i l’exposició en fòrums de les experiències dutes a terme als
diferents centres docents de la Universitat de Girona.
5. L’impuls de la perspectiva de gènere, la sostenibilitat, l’atenció a la salut i
altres eixos de compromís social des d’una perspectiva transversal.
6. El disseny i l’impuls de mesures per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat i
altres perfils que requereixin una atenció especial des d’una perspectiva
transversal.
Queden expressament excloses d’aquest subprograma les actuacions relacionades amb
la virtualització de la docència, que es vehicularan a través del subprograma 4.
S1.4. Sol·licituds
L’ICE Josep Pallach haurà de presentar una memòria sobre el projecte o projectes de
foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència que vulgui
portar a terme a càrrec dels fons del programa. La memòria inclourà un pressupost
amb la valoració de les despeses.
La memòria, que s’haurà de fer arribar per correu electrònic al vicerector de Política
Acadèmica i Docència, seguirà el model establert en l’Annex S1.
S1.5. Terminis
L’ICE Josep Pallach haurà de fer arribar les memòries al vicerector de Política
Acadèmica i Docència abans del 10 de maig de 2017.
El Rector, escoltat el Consell de Direcció, validarà que els projectes s’ajusten als
requisits de la convocatòria i, si escau, hi donarà el vistiplau i acordarà l’import de la
transferència de crèdit, que podrà periodificar sense superar la limitació establerta en el
punt AI2.
S1.6. Seguiment
L’ICE Josep Pallach presentarà al vicerector de Política Acadèmica i Docència un
informe sobre l’estat d’execució dels projectes abans del 31 de desembre de 2017. El
vicerector de Política Acadèmica i Docència analitzarà l’informe i el presentarà al
Rector que, escoltat el Consell de Direcció, aprovarà o no la continuïtat del
subprograma.

Subprograma 2: Desenvolupament i potenciació dels projectes
estratègics singulars dels centres docents integrats de la UdG
S2.1. Objecte del subprograma
Aquest subprograma té com a objectiu contribuir a desenvolupar i potenciar els
projectes estratègics singulars dels centres docents pel que fa als graus. Els centres
docents de la UdG tenen, entre les seves competències, elaborar els plans d’estudi dels
graus, aplicar-los correctament i vetllar per la qualitat docent. En aquest sentit, els
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centres docents porten a terme diferents iniciatives (implantació de metodologies
docents, plans d’internacionalització o foment de les pràctiques externes, per exemple)
que aporten singularitat als seus estudis i que els cohesionen dins del marc del centre i
de la UdG. De la mateixa manera, els centres docents plantegen periòdicament plans de
millora dels estudis que es vinculen amb els processos de seguiment i d’acreditació de
les titulacions.
Aquest subprograma aporta recursos per potenciar aquests projectes pel que fa als
graus que s’hi imparteixen i facilitar que puguin desenvolupar-se a iniciativa dels
centres docents, d’acord amb els seus propis requeriments i objectius estratègics.
S2.2. Durada i import del subprograma
Aquest subprograma finalitzarà, a tots els efectes el 31 de desembre de 2018.
Aquest subprograma té una dotació pressupostària de 400.000 euros assignada als
centres docents integrats de la Universitat de Girona. La dotació pressupostària es farà
directament a cadascun dels centres docents mitjançant una transferència de crèdit.
S2.3. Característiques del subprograma
A aquest subprograma s’hi poden presentar els projectes destinats a la innovació
docent i a la millora de la qualitat de la docència que els equips de direcció dels centres
docents vulguin desenvolupar en el marc de la política docent del centre.
A tall d’exemple, els recursos del subprograma es podran destinar a:
1. L’aplicació del pla de millora del centre.
2. La potenciació de les singularitats dels graus.
3. La implantació de noves metodologies docents.
4. La correcció de les deficiències detectades en els informes d’acreditació de les
titulacions.
5. La potenciació dels punts forts i la correcció dels punts febles de les
titulacions.
6. Millora global de la qualitat de les fitxes de les assignatures i revisió de la
informació que hi surt.
7. El plantejament i l’orientació de la tutorització del l’estudiant.
8. L’enfortiment de les relacions internacionals i/o amb el món empresarial.
9. Disseny de propostes per a l’impuls de la perspectiva de gènere, la
sostenibilitat, l’atenció a la salut i altres eixos de compromís social.
10. Disseny de mesures per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat i altres
perfils que requereixin una atenció especial.
Queden expressament excloses d’aquest subprograma les actuacions relacionades amb
la virtualització de la docència, que es vehicularan a través del subprograma 4.
Queden expressament excloses d’aquest subprograma totes aquelles actuacions
relacionades amb màsters.
S2.4. Criteris d’assignació pressupostària
L’assignació pressupostària als centres docents es farà de manera proporcional a la
mitjana aritmètica de les variables següents:
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1. Nombre d’estudiants.
2. Nombre de crèdits matriculats.
3. Nombre de crèdits programats.
Per al curs 2016-2017, aquestes variables tenen els valors que es mostren a la taula
següent:
Centre
FEP
FL
FC
FD
EPS
FI
FCEE
FT
FM
Total

Estudiants
1.957
867
1.332
1.175
1.824
538
1.100
874
530
10.197

Crèdits matriculats
114.222
46.416
73.887
63.326
88.933
31.009
60.058
48.444
31.662
557.957

Crèdits programats
2.509
1.384
2.007
1.395
3.416
976
1.348
902
1.888
15.825

L’aplicació d’aquests criteris dóna lloc a l’assignació pressupostària següent:
Centre
FEP
FL
FC
FD
EPS
FI
FCEE
FT
FM

Assignació (€)
74.025
34.090
51.982
42.250
73.882
22.668
40.095
30.605
30.404

S2.5. Sol·licituds
Cada centre docent haurà de presentar una memòria sobre el projecte o projectes de
foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència que vulgui
portar a terme a càrrec dels fons del programa. La memòria inclourà un pressupost
amb la valoració de les despeses.
La memòria, que s’haurà de fer arribar per correu electrònic al vicerector de Política
Acadèmica i Docència, seguirà el model establert en l’Annex S2.
S2.6. Terminis
Els centres docents hauran de fer arribar les memòries al vicerector de Política
Acadèmica i Docència abans del 10 de maig de 2017.
El Rector, escoltat el Consell de Direcció, validarà que els projectes s’ajusten als
requisits de la convocatòria i, si escau, hi donarà el vistiplau i acordarà l’import de la
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transferència de crèdit, que podrà periodificar sense superar la limitació establerta en el
punt S2.4.
S2.7. Seguiment
Els centres docents presentaran al vicerector de Política Acadèmica i Docència un
informe sobre l’estat d’execució dels projectes abans del 31 de desembre de 2017. El
vicerector de Política Acadèmica i Docència analitzarà l’informe i el presentarà al
Rector que, escoltat el Consell de Direcció, aprovarà o no la continuïtat dels projectes o
actuacions del subprograma.

Subprograma
professorat

3:

Innovació

i

millora

docent

per

equips

de

S3.1. Objecte del subprograma
Aquest subprograma té com a objectiu fomentar la innovació i la millora docent a partir
d’iniciatives d’equips o agrupacions de professors. En el desenvolupament de la seva
activitat docent, el professorat de la UdG du a terme experiències docents innovadores
que van més enllà de l’actuació individual i afecten assignatures, parts d’assignatures,
grups d’assignatures, mòduls d’assignatures, itineraris, etc.
Aquest subprograma aporta recursos per potenciar aquestes experiències i propostes
que es desenvolupen a iniciativa d’equips de professorat i s’apliquen en estudis tant de
grau com de màster.
S3.2. Durada i import del subprograma
Aquest subprograma finalitzarà, a tots els efectes el 31 de desembre de 2018.
Aquest subprograma té una dotació pressupostària de 900.000 euros assignada a
equips de professorat de la Universitat de Girona.
S3.3. Característiques del subprograma
Aquest subprograma s’adreça a projectes d’innovació docent i de millora de la qualitat
de la docència liderats per equips de professors de la Universitat de Girona. Aquests
equips de professors estaran formats pels professors que imparteixen assignatures afins
pel que fa a la matèria, la metodologia docent o el curs, mòdul o itinerari dels estudis.
A tall d’exemple, els recursos del subprograma es podran destinar a:
1. Coordinació entre continguts i metodologies aplicables dins d’una o vàries
matèries.
2. Coordinació entre continguts i metodologies aplicables dins d’una o vàries
assignatures.
3. Aplicació de metodologies docents innovadores en una matèria.
4. Creació de materials didàctics.
5. Estimulació de la participació activa dels estudiants en la transferència i
adquisició del coneixement.
6. Avaluació de competències transversals.
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7. Internacionalització.
8. Disseny de propostes per a l’impuls de la perspectiva de gènere, la
sostenibilitat, l’atenció a la salut i altres eixos de compromís social.
9. Disseny de mesures per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat i altres perfils
que requereixin una atenció especial.
S3.4. Requisits dels beneficiaris
Cada agrupació de professorat que disposi d’un encàrrec mínim de 50 crèdits impartits
es constituirà com a equip de professorat. No es podran constituir equips de
professorat que tinguin un encàrrec inferior a 50 crèdits.
Tot el professorat, tant a temps complet com a temps parcial, pot formar part de l’equip
de professorat. Un professor només pot formar part d’un equip de professorat.
Cada projecte podrà tenir com a màxim dos responsables que hauran de ser a temps
complet. En el cas de la Facultat de Medicina, també podran ser responsables del
projecte els coordinadors de mòdul.
S3.5. Característiques dels ajuts
Cada equip docent gaudirà d’un ajut que resultarà de multiplicar el nombre total de
crèdits docents impartits (exclosos els rebaixos docents) per cadascun dels membres de
l’equip per 52 euros.
Queden expressament excloses d’aquest subprograma les actuacions relacionades amb
la virtualització de la docència que estiguin dins l’àmbit del subprograma 4 (OpenUdG).
La dotació econòmica corresponent se situarà, mitjançant transferència de crèdit, en la
unitat dels centres docents on la persona responsable imparteixi la major part de la
seva docència. En cas que hi hagi dues persones responsables, aleshores la dotació se
situarà en el centre on s’imparteixi la major part dels crèdits del conjunt de les dues
persones responsables.
Les despeses relacionades amb els ajuts, que no poden constituir en cap cas una
retribució pel professorat ni implicar nova contractació de professorat, hauran de tenir
l’autorització de les persones que exerceixin el càrrec de degà/degana o
director/directora del centre docent corresponent.
Abans del 31 de desembre de 2017, els degans o directors de centres docents validaran
que els projectes vinculats al seu centre docent s’estan desenvolupant satisfactòriament
per al centre. Els degans o directors de centres docents hauran de fer arribar aquesta
validació al vicerector de Política Acadèmica i Docència.
En el termini d’un any a comptar des de la finalització del termini de vigència del
subprograma els degans o directors de centres docents elaboraran un informe
d’avaluació dels resultats obtinguts i el presentaran al Rector.
S3.6. Sol·licituds
Les sol·licituds, que seguiran el model establert a l’Annex S3 d’aquestes bases, s’hauran
d’adreçar a les persones que exerceixin el càrrec de degà/degana o director/directora
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del centre docent corresponent, que les hauran d’autoritzar. Les sol·licituds hauran de
contenir les dades següents:
1. Relació dels docents que formen part de l’equip docent, amb el detall de la
categoria professional, la dedicació docent de cada membre, les assignatures
impartides i el nombre de crèdits impartits a cada assignatura.
2. Persones que exerciran de responsables de l’equip docent.
3. Breu descripció del projecte per al qual es sol·licita l’ajut.
S3.7. Terminis
El termini de presentació de sol·licituds per part dels equips als centres acabarà el 10 de
maig de 2017. Els centres podran demanar que els equips modifiquin les sol·licituds per
tal que s’adeqüin a la política del centre. El termini de presentació de sol·licituds
modificades per part dels equips als centres acabarà el 24 de maig.
Les persones que exerceixin el càrrec de degà/degana o director/directora del centre
docent corresponent hauran de fer arribar les sol·licituds amb el seu vistiplau al
vicerector de Política Acadèmica i Docència abans de l’1 de juny de 2017.
El vicerector de Política Acadèmica i Docència validarà les sol·licituds i comunicarà a
gerència els imports que pertoquen a cada equip sol·licitant.

Subprograma 4: Foment de la virtualització dels estudis i la
semipresencialitat en el marc de l’OpenUdG
S4.1. Objecte del subprograma
L’objectiu d’aquest subprograma és desenvolupar l’OpenUdG, que és el marc que ha de
permetre la virtualització dels estudis i el foment de la semipresencialitat a la
Universitat de Girona.
A mitjà termini, el projecte OpenUdG ha de permetre facilitar el seguiment de les
dobles titulacions, d’una banda, i la compatibilització de treball i estudi, de l’altra. A
llarg termini, aquest projecte ha de permetre que la UdG es situï en una posició
avantatjosa davant els canvis que es produiran en l’ensenyament superior, que, de ben
segur, implicaran una flexibilització, diversificació i virtualització de l’oferta existent en
actualitat.
Aquests canvis requeriran una sèrie de modificacions en les memòries dels actuals
graus. Aquest subprograma també té com a objectiu identificar amb antelació suficient
les modificacions que caldrà introduir en les memòries dels graus i, en conseqüència,
permetre que la UdG es situï en bona posició d’inici.
L’OpenUdG requereix un entorn virtual sòlid, que permeti fer front amb garanties a
aquests reptes de futur. Un altre dels objectius d’aquest subprograma ha de ser, doncs,
estudiar quina és la millor opció per tenir un entorn virtual sòlid i quines actuacions
d’adaptació a les necessitats de la UdG cal dissenyar i desenvolupar.
S4.2. Durada i import del subprograma
Aquest subprograma finalitzarà, a tots els efectes el 31 de desembre de 2018.
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Aquest subprograma té una dotació pressupostària de 212.346,15 euros assignada al
projecte OpenUdG i gestionada per l’ICE Josep Pallach.
S4.3. Característiques del subprograma
Amb l’objectiu de desenvolupar el marc de l’OpenUdG, el rector de la UdG designarà
els membres de l’equip de treball, que estaran coordinats per l’ICE Josep Pallach.
L’equip de treball serà l’encarregat de definir els diferents vessants del projecte de
l’OpenUdG (conceptual, pedagògic, tecnològic, organitzatiu i econòmic) i de definir
l’estratègia per portar el projecte a la pràctica.
L’equip de treball desenvoluparà una prova pilot en les titulacions següents durant el
curs 2017-2018:
1. Grau en Arquitectura tècnica i edificació.
2. Grau en Llengua i literatura catalanes.
3. Grau en Comptabilitat i finances.
S4.4. Sol·licituds
L’ICE Josep Pallach haurà de presentar una memòria sobre els projectes que vulguin
portar a terme a càrrec dels fons del programa. La memòria inclourà un pressupost
amb la valoració de les despeses.
La memòria, que s’haurà de fer arribar per correu electrònic al vicerector de Política
Acadèmica i Docència, seguirà el model establert en l’Annex S4.
S4.5. Terminis
L’ICE Josep Pallach i els equips de direcció dels centres implicats hauran de fer arribar
les memòries al vicerector de Política Acadèmica i Docència abans del 10 de maig de
2017.
El Rector, escoltat el Consell de Direcció validarà que els projectes s’ajusten als
requisits de la convocatòria i, si escau, hi donarà el vistiplau i acordarà l’import de la
transferència de crèdit, que podrà periodificar sense superar la limitació establerta en el
punt S4.2
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Annex S1. Model de sol·licitud pel subprograma 1
Centre

Memòria

Director del centre (signatura)

Girona,

de/d’

de 2017

SR. VICERECTOR DE POLÍTICA ACADÈMICA I DOCÈNCIA
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Annex S2. Model de sol·licitud pel subprograma 2
Centre

Memòria

Director del centre (signatura)

Girona,

de/d’

de 2017

SR. VICERECTOR DE POLÍTICA ACADÈMICA I DOCÈNCIA
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Annex S3. Model de sol·licitud pel subprograma 3
Títol del projecte

Resum (màxim 10 línies, font 10)

Professorat responsable (nom i cognoms) Màxim 2 persones
1.
2.
Centres on el personal responsable imparteix la docència i nombre de crèdits impartits

Equip de professorat sol·licitant (afegiu-hi tant es files com calgui)
cognoms
nom
Crèdits
Centres docents
impartits

Centre docent (afegiu-hi les files que calgui)
Professors responsables (signatura)

Girona,

de/d’

de 2017

SR/A. DEGÀ/NA – DIRECTOR/A D’ESCOLA
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signatura

Annex S4. Model de sol·licitud pel subprograma 4
Centre

Memòria

Director del centre (signatura)

Girona,

de/d’

de 2017

SR. VICERECTOR DE POLÍTICA ACADÈMICA I DOCÈNCIA
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