
 

*El percentatge del 15% serà avançat pel centre i retornat pel VOA, total o parcialment, al final del projecte en funció del grau d'assoliment de les accions proposades 
pel centre. 

Resolució del Programa d'accions per a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL 

Convocatòria 2020 

Centre Proposta 
Total import 

concedit 
Finançament 

VOA (60%) 

Cofinançament 
centre 

(25%+15%*) 

EPS Estratègies EPS: transició cap a l’escenari de docència mixta 17.325 € 10.395 6.930 

ETSEA Accions per la millora d’equipaments TIC per la docència virtual i per la millora en la 
promoció i difusió digital de les titulacions de grau i màster de l’ETSEA. 16.947 € 10.168 6.779 

FDET 
Virtualització parcial de la docència de Grau de la FDET per atendre la situació 
d’emergència de salut pública a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2 

14.945 € 8.967 5.978 

FEPTS Disseny i implementació d’una Aula Plató a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 15.584 € 9.351 6.233 

FL Projecte per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social de la Facultat de Lletres de la UdL 14.739 € 8.843 5.896 

FIF 

- Adequació i millora de les titulacions a les noves realitats/necessitats generades per la 
COVID. 

- Enfortiment del prestigi de la FIF a través de consolidar i impulsar les diferents 
titulacions. 

15.071 € 9.043 6.028 

FM 

a) Ajut per a l’adquisició de maquinari informàtic per a la realització de la docència virtual 
dels graus de Medicina, Ciències Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica, i del 
màster en Investigació Biomèdica. 

 
b) Ajut per l’adquisició del nou simulador de pacient adult amb monitor i sistema avançat 

de vídeo i altres models per la realització de pràctiques com a mètode interactiu 
d’ensenyament d’habilitats clíniques a estudiants del grau de Medicina. (Article 3.a) 

 
c) Ajut per la realització del congrés “III CONGRESO PARA ESTUDIANTES DE NEUROLOGIA 

Y NEUROCIENCIA” (CIEN2) 

15.857 € 9.514 6.343 


