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Presentació 
Una proposta per enfortir el prestigi docent de la UdL 

 
L’Estratègia Docent i de Formació de la UdL 2014-2018, aprovada pel Consell de Govern (CG) 
del febrer de 2014 i prorrogada pel CG del 18 de febrer de 2020, establí tot un seguit d’accions per 
enfortir el prestigi i la qualitat de la docència de la Universitat de Lleida. Entre aquestes mesures 
es troba el present Programa d’Accions per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels Estudis 
Oficials, la primera convocatòria del qual va ser aprovada pel CG a finals del 2014. 

Ara volem posar en marxa la cinquena convocatòria d’aquest Programa, incorporant alguns 
canvis significatius, però mantenint essencialment els principis i els objectius establerts a la 
primera convocatòria. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest programa, que la present convocatòria 
ratifica plenament, és fomentar que els diferents centres de la Universitat de Lleida posin en 
marxa accions adreçades, per una banda, a enfortir el prestigi dels seus estudis oficials de grau i 
de màster dins del món universitari nacional i internacional, i, per l’altra, a donar resposta a les 
necessitats docents actuals i futures que ens demanda la nostra societat. 

Aquestes accions han de tenir capacitat de canvi estructural i, per tant, no poden ser accions 
puntuals ni de poc  abast, ni centrar-se en una única assignatura. En canvi, han de beneficiar a 
tota una titulació o al conjunt de l’oferta docent del Centre, podent-se enfocar tan en aspectes 
interns com en aspectes externs. 

És per això que caldrà que els centres que concorrin, si volen obtenir aquest ajut, focalitzin les seves 
propostes en accions que clarament s’adrecin a enfortir el prestigi social i acadèmic dels estudis 
oficials i que alhora garanteixin la seva viabilitat, adaptant-se als requeriments i  realitats del 
nostre entorn social, ja sigui d’àmbit local o global. 

En aquest sentit, les propostes presentades a la convocatòria han de partir d’un compromís ferm 
dels centres en el seu desplegament i execució. Per aquest motiu, entre altres qüestions, aquest 
programa es planteja des del cofinançament entre el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i els 
respectius centres. 
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Convocatòria 2020 
 

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les qüestions relatives als ajuts del Programa 
d’Accions per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels Estudis Oficials (grau i màster) de 
la Universitat de Lleida. 

 
 

2. Objectiu de la convocatòria 

 

L’objectiu fonamental de la convocatòria és que els centres desenvolupin una sèrie d’accions 
adreçades a enfortir l’eficiència i el prestigi acadèmic i social dels diferents estudis de grau i de 
màster que tenen actualment, o d’aquells d’immediata implantació i que alhora s’adeqüin a les 
necessitats actuals del nostre entorn. 

Aquestes accions han de tenir capacitat de canvi estructural, la qual cosa comporta que tinguin 
una afectació significativa en la docència oficial del Centre, tant a curt com a mitjà termini i, per 
tant, no es refereix a accions que afectin només una assignatura concreta o un/a professor/a 
determinat/a.  

Atenent a l’actual situació de pandèmia de la Covid-19 i la incertesa present i futura que ha 
generat en el tradicional modus operandi del mon acadèmic universitari, la present convocatòria 
2020 d’aquest programa aposta, d’una manera clara, per propostes disruptives en les formes 
d’ensenyar i  d’aprendre que s’adaptin als futurs escenaris que puguin esdevenir i alhora continuïn 
garantint els requeriments de les nostres agències de qualitat, tant d’àmbit nacional com 
internacional. Així mateix, continuem apostant per metodologies que atansin els nostres 
estudiants a la realitat del seu futur entorn professional. Igualment, es prioritzaran aquelles 
accions que incorporin mecanismes que potenciïn l’eficiència dels nostres ensenyaments, ja sigui 
millorant la seva presència en les vies de difusió massiva de la informació o bé redefinint aquelles 
titulacions amb molt baixa matriculació. Finalment es consideraran també prioritàries aquelles 
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accions orientades a millorar el grau d’internacionalització dels nostres estudis, augmentant el 
nombre d’assignatures impartides amb una tercera llengua, prioritàriament anglès, o establint 
noves titulacions conjuntes o dobles titulacions amb centres estrangers, de reconegut prestigi, que 
permetin augmentar el grau d’atracció d’estudiants internacionals. 

Aquestes accions hauran de plantejar-se i desenvolupar-se per tal d’aconseguir una incidència 
efectiva en la millora de les taxes de qualitat dels nostres estudis i en l’augment de la captació 
d’estudiants en els diversos estudis oficials de la UdL, i han de coordinar-se amb els programes 
que, en àmbits relacionats, ja estan en funcionament -bàsicament aquells desenvolupats pels 
Vicerectorats d’Ordenació Acadèmica (VOA), de Qualitat i Innovació Docent (VQID),  
d’Estudiantat i Ocupabilitat (VEO), d’Internacionalització (VI), de Professorat (VP), 
d’Infraestructures (VINF) i de Recerca (VR). 

 
 

3. Característiques de les propostes d’accions 

 

Les accions que poden presentar-se a aquesta convocatòria han d’inserir-se obligatòriament en 
alguns dels ítems següents: 

a. Establir iniciatives d’innovació docent, centrades en les noves formes i mètodes 
d’ensenyar, d’aprendre i d’avaluar, en un entorn incert com el que vivim, fruit de l’actual 
pandèmia de la COVID-19,  i en les quals l’ús de les noves tecnologies de comunicació i 
d’informació tinguin un paper preeminent. 

b. Desenvolupar accions estratègiques de difusió i promoció de caràcter nacional i/o 
internacional dels títols oficials de grau i de màster, especialment a través de les xarxes 
socials i Internet. 

c. Implantar una metodologia de formació dual, ja sigui en títols de grau o màster 
actualment desplegats, o bé en noves iniciatives de títols. 

d. Redefinir aquelles titulacions de grau o màster amb una baixa cobertura de matrícula en 
els darrers anys. 

e. Millorar el grau d’Internacionalització dels nostres centres, ja sigui augmentant el nombre 
d’assignatures impartides en anglès o bé establint nous títols conjunts o dobles titulacions 
presencials o online de grau o de màster amb altres universitats estrangeres de reconegut 
prestigi. 
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4. Destinataris 

 

Aquesta convocatòria està adreçada als Centres propis de la UdL, que imparteixen titulacions de 
grau i de màster, que s’hi poden presentar amb propostes individuals o amb altres de caràcter 
conjunt entre diversos centres. 

 
 

5. Quantitat d’accions subvencionables per 
Centre 

 

En aquesta convocatòria, i tenint present el caràcter estructural de les accions que s’intenten 
promoure, cada Centre només pot presentar un màxim de tres accions concretes que poden 
vertebrar el programa que presenti. 

 
 

6. Import dels ajuts 

 

El pressupost d’aquest programa per a aquest exercici de 2020 és de 91.000€. Cada Centre podrà 
rebre un ajut del VOA  que oscil·larà entre el 60%  i el 75%  de l’import aprovat pel CG. Així 
mateix, cada Centre haurà de cofinançar entre  el 40% i 25% de l’import aprovat pel CG. Aquest 
percentatge variable vindrà determinat pel grau de consecució de les accions proposades pel propi 
Centre.  

El import màxim que pot sol·licitar cada Centre, incloent el seu propi cofinançament, serà de 
17.333€.  

L’import aprovat pel CG per a cada Centre vindrà determinat, a partir de la proposta inicial 
sol·licitada pel Centre, de l’aplicació dels criteris d’avaluació descrits en l’apartat 12 de la 
present convocatòria.  

El finançament del VOA de l’import aprovat pel CG  serà distribuït en dos terminis: 

• Primer termini: El 60% de l’import aprovat pel CG serà distribuït una vegada  que el CG 
hagi aprovat la resolució realitzada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica. L’import 
màxim a assolir per cada Centre d’aquest finançament en el primer termini és de 10.400€. 
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• Segon termini: El 15% de l’import aprovat pel CG l’haurà d’avançar el Centre dels seus 
fons propis i serà retornat al Centre, total o parcialment, una vegada hagi finalitzat el 
projecte i en funció del grau d’assoliment dels indicadors presentats. En l’apartat 12 
s’especifiquen els criteris d’assoliment. L’import màxim a assolir per cada Centre 
d’aquest finançament en el segon termini  és de  2.600€. 

 
El Centre haurà de finançar el 25% de l’import aprovat pel CG, sense cap possibilitat de retorn 
per part del VOA. L’import màxim d’aquest finançament del Centre serà de 4.333€.  
 

 
7. Estructura i Presentació de les sol·licituds  

 

Cada Centre pot presentar un màxim de tres accions concretes que hauran d’anar acompanyades 
d’un pla de desenvolupament, dels indicadors a assolir i de l’estimació del seu cost econòmic i dels 
seus responsables acadèmics. Cap acció que es presenti a aquesta convocatòria podrà tenir un 
cost total no inferior als 4.000 euros, incloent-hi el finançament que potencialment es pugui 
aconseguir d’aquesta convocatòria i el que aporti el Centre pel mateix concepte.  

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament seguint un format preestablert, al Registre 
electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. 

 

8. Durada 

 

La durada dels ajuts d’aquesta convocatòria és d’un any des del moment de la publicació de la 
resolució definitiva en el tauler electrònic de la seu electrònica de la UdL: 
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. 

 
 

9. Compatibilitat dels ajuts 

 

Aquests ajuts són compatibles amb altres que, amb el mateix objectiu, els centres puguin obtenir 
d’altres convocatòries oficials de les administracions públiques catalanes, espanyoles o europees. 

https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
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10.  Termini de presentació de les sol·licituds 

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 24 de juliol de 2020, i comença a comptar 
des de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler electrònic de la seu electrònica de la 
Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. 

 
11.  Resolució 

 

La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Govern, al qual la Comissió d’Ordenació 
Acadèmica (COA) elevarà una proposta de resolució, per a la seva aprovació. Prèviament, la 
COA prendrà en consideració i, si escau aprovarà, la proposta de resolució que efectuï una 
comissió creada adhoc i constituïda pel VOA, el VQID, o persones amb qui deleguin, i un 
representant del Consell d’Estudiants de la UdL. 

El termini màxim perquè la COA elevi una proposta de resolució al Consell de Govern és de vint 
dies hàbils, a comptar des de la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds. 

 
 

12.  Criteris d’avaluació 

 

Cada proposta de Centre tindrà una doble avaluació, a l’inici i al final  del projecte.  Totes dues 
avaluacions seran realitzades per la Comissió adhoc definida en Punt 11. 

Avaluació Inicial: 

Cada proposta serà avaluada de 0 a 10 d’acord als següents criteris: 

a. Ha d’incloure accions concretes que responguin nítidament a l’especificat a l’article 3 de 
la present convocatòria, i proposin accions sòlides acadèmicament, innovadores en el seu 
plantejament i en la formulació dels seus objectius, realistes i viables temporalment (de 0 
a 6 punts). 

b. Ha de tenir la capacitat de canvi estructural, adreçades a millorar el prestigi acadèmic i 
social d’un o diversos graus i/o màsters del Centre, o del conjunt de l’oferta acadèmica del 

https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
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Centre, o d’aquella d’immediata implantació. (de 0 a 2 punt). 
c. Ha d’estar orientada a millorar les taxes de qualitat i/o eficiència (rendiment, 

abandonament, matrícula, ...) dels graus i dels màsters del Centre. (de 0 a 2 punts). 

Els punts que obtingui la proposta d’un Centre (de 0 a 10) es transformaran en un percentatge de 0 
a 100 per cent que determinarà l’import aprovat de l’ajut i que serà elevat per la seva aprovació 
al CG. El 60% d’aquest  import, una vegada sigui aprovat pel CG, serà distribuït al Centre. 

 

Avaluació Final:  

Aquesta avaluació es realitzarà una vegada finalitzat i justificat l’ajut. En base a la justificació 
rebuda i en funció del grau d’assoliment dels indicadors, es retornarà al Centre un import variable 
comprés entre el 0% i 15% de l’ajuda aprovada pel CG, d’acord als següents criteris: 

a) No  hi haurà retorn si el grau d’assoliment dels indicadors és inferior al 50%. 

b) Es retornarà el 50% de l’import avançat pel Centre si el grau d’assoliment dels indicadors 
és superior al 50% però inferior al 75%. 

c) Es retornarà el 100% de l’import avançat pel Centre si el grau d’assoliment dels 
indicadors és superior al 75%.  

 
 

13.   Justificació dels ajuts 

 

Els Centres beneficiats per aquesta Convocatòria hauran de presentar la justificació dels ajuts 
rebuts durant el primer mes després de finalitzat l’any de la concessió, segons un model que se’ls 
remetrà des  del  vicerectorat amb competències sobre docència. 
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Annex 
Sol·licitud d’accions per a l’impuls del prestigi 

acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL 

 Convocatòria 2020 
 

Centre: 

 

Degà/na, Director/a de la Facultat o Escola:  

 

Denominació de la proposta: 
 
 
 

 

Abast de la proposta (és una proposta que abasta tot el centre o una o diverses 
titulacions de grau i màster, especificar) (màxim 600 caràcters amb espais): 

 

 

 

Breu descripció de la proposta d’acció o propostes d’accions a desenvolupar. 
Recordeu que les propostes d’accions s’han d’inserir en els objectius detallats en el 
punt 3 de la convocatòria (màxim 2000 caràcters amb espais): 
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Objectius estratègics de la proposta o propostes d’accions (màxim 2000 caràcters 
amb espais): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripció detallada de la proposta d’acció o propostes d’accions 
(característiques, temporalitat, recursos, participació de professorat i de personal 
de PAS, responsables i/o coordinadors de l’acció o accions, mecanismes de 
seguiment i definició d’indicadors i valors a assolir per cadascuna de les accions 
proposades) (màxim 4 fulls): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pressupost detallat i justificat del cost de l’acció o accions proposades. Cal 
incorporar el compromís explícit i quantificat del centre en el cofinançament de la 
proposta o propostes (40% del cost final de l’acció o accions)(màxim 1 full): 
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