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I CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT A LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA 

I TURISME DE LA UdL 
 

 
Article 1.  Finalitat 
 
El programa per a l’Impuls del prestigi acadèmic i social de la UdL, en la seva convocatòria 2018, indica que els centres 
poden presentar accions que s’insereixin en algun dels ítems proposats. Entre altres es destaca el següent ítem: 
 

 Accions estratègiques d’innovació docent de caràcters significatiu i que afectin a una titulació o al conjunt de 
titulacions del centre. 

 
És en aquest sentit,  la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) va presentar la següent acció dins la convocatòria 
Impuls 2018: 
 

 Aprovar una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació docent adreçada al professorat de la FDET que 
involucri a una o més assignatures de les titulacions de Grau i Màster de la FDET  
 

Aquesta acció ha estat aprovada en la Resolució del Programa per a l’Impuls del prestigi acadèmic i social de la UdL, 
convocatòria 2018 (Consell de Govern de 19 de juny de 2018).  
 
Article 2. Objecte 
 
Els projectes que els equips docents presentin en aquesta convocatòria s’han de poder aplicar a les assignatures de 
Grau i Màster de la FDET, donant resposta als següents objectius: 
 
a) Assajar noves metodologies que permetin l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos 
d'ensenyament–aprenentatge presencials 
b) Impulsar actuacions que fomentin la sensibilització i lluita contra la pobresa, l’exclusió social i la vulnerabilitat  
c) Impulsar la transversalitat en la docència de les assignatures i fomentar la coordinació del professorat 
d) Desenvolupar mecanismes per impulsar la responsabilitat social i aplicació de l’ApS en assignatures diferents al TFG 
 
La proposta d’aquestes línies estratègiques respon al fet que són els àmbits de la política institucional que l’actual equip 
deganal va adoptar com a compromís durant el seu mandat. 
 
Article 3. Pressupost 
 
La FDET subvencionarà projectes a desenvolupar durant el curs acadèmic 2018-2019.  
 
L’import màxim de l’ajut per a cada projecte seleccionat serà de 1.500 euros, que s’han de destinar als conceptes 
següents: 

 Adquisició de material bibliogràfic o material fungible. 
 Altres despeses, sempre que se’n justifiqui degudament la necessitat. En cas de sol·licitar despeses per a 

viatges, cal especificar clarament el motiu del desplaçament i la seva relació amb el projecte, la durada, el lloc i 
el nombre de persones que el porten a terme. 

 En queden excloses les despeses destinades a l’adquisició de material inventariable i les referents a la compra  
d’equipament informàtic. També en queden excloses les despeses originades per l’assistència del professorat 
a congressos, seminaris i altres activitats docents.  

 
El pressupost destinat als projectes d’innovació docent seleccionats és de 9.000 EUROS 
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Article 4. Beneficiaris 
 
Per poder participar en aquesta convocatòria s’ha de formar part d’un equip docent d’un mínim de dos professors/es. 
Els equips de professorat poden ser de diferents centres, malgrat això, el projecte quedarà vinculat a efectes econòmics 
i/o administratius a la FDET.  
 
La persona que tingui la condició d’investigador/a principal (IP) ha de ser un/a professor/a a Temps complet de la FDET. 
Només es pot presentar una sol·licitud com a investigador/a principal del projecte. 
 
Article 5. Sol·licituds 
 
La documentació que cal presentar és la següent: 
 

a) Sol·licitud normalitzada signada per la persona que tingui la condició d’investigador/a  principal que actua com 
a responsable del projecte segons el model d’aquesta convocatòria (Annex I - Formulari). 

b) Descripció del projecte proposat, que inclourà, com a mínim, els objectius, la metodologia, el pla de treball, els 
resultats esperats després de la implementació, així com una previsió dels costos del projecte (Annex II - 
Formulari).  

 
Tota la documentació s’haurà d’enviar signada electrònicament a l’adreça electrònica deganat@fde.udl.cat   
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 17 de setembre de 2018. 
 
Es denegarà tota sol·licitud que no compleixi els requisits establerts en aquesta convocatòria o que es presenti fora de 
termini.  
 
Article 6. Avaluació de les sol·licituds 
 
La resolució de la convocatòria correspondrà a una comissió formada per tres persones: dos professors/es externs a la 
FDET, un/a tècnic/a del Suport i Assessorament a l’Activitat Docent de la UdL. Aquesta comissió resoldrà durant el mes 
de setembre de 2018. 
 
Per tal de seleccionar els projectes es tindran en compte els criteris generals següents: 
 

1. Concordança amb l’objectiu de la convocatòria. El projecte està enfocat a algun dels objectius de la 
convocatòria. 

2. Nivell d’impacte que s’espera aconseguir. Preveu iniciatives adreçades a consolidar els resultats de la 
innovació en el temps.  Preveu donar a conèixer bones pràctiques docents. En el cas d’elaboració de nou 
material es preveu l’aplicació d’aquest en el procés formatiu i l’avaluació de la seva eficàcia.  

3. Plantejament del projecte. Té incidència en els programes formatius de graus i màsters de la FDET. Parteix de 
necessitats o problemes específics. Especifica clarament una planificació d’actuacions concretes per a la 
millora de la pràctica docent.  

 
Article 7. Resolució  
Data de resolució: A partir del 27 de setembre de 2018. 
 
Durant la primera setmana del mes d’octubre es notificarà la resolució als sol•licitants. 
 
Article 8. Renúncia a l’ajut 
La renúncia a l’ajut concedit s’ha de fer mitjançant un escrit motivat, signat electrònicament,  adreçat a la degana de la 
FDET. La no presentació de renúncia s’entén com a acceptació de l’ajut.  
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Article 9. Tramitació de la despesa i justificació del projecte 
 
La persona que tingui la condició d’investigador/a principal ha de tramitar a la Secretaria del deganat les despeses 
relacionades amb el projecte per tal de gestionar el pagament de les factures. Les despeses amb data de 2018 s’han de 
tramitar abans del 30 de novembre de 2018, i per aquelles despeses realitzades durant l’exercici 2019  no més tard del 
dia 1 de juny de 2019  
 
Data de tancament pressupostari de la I CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT A 
LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME DE LA UdL: presentació a la Secretaria del deganat per part de l’IP 
del projecte, de la memòria pressupostària amb la despesa degudament justificada: el dia 1 de juny de 2019.  
 
Totes les despeses hauran d’estar degudament justificades, mitjançant un llistat econòmic on s’especifiqui: import, 
concepte i descripció que avali la despesa.  
 
La I CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT A LA FACULTAT DE DRET, 
ECONOMIA I TURISME DE LA UdL es tancarà a data 30 de juny de 2019. Tots els equips que han rebut ajut hauran de 
presentar al deganat de la FDET la memòria final del projecte on es recolliran els resultats més destacats, signada per 
la persona responsable del projecte. S’ha d’adjuntar també l’esmentada memòria en format electrònic. 
 
Article 10. Obligacions 
 
Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a: 

- Proporcionar la documentació requerida pel deganat de la FDET. 
- No modificar l’objecte inicial del projecte presentat. 
- Elaborar una memòria final amb els resultats del projecte. 
- Fer constar l’ajut rebut per part de la FDET, en qualsevol publicació o activitat de difusió dels resultats i dels 

materials docents.  
 
Article 11. Incompliment 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria en la seva totalitat. 
 
Article 12. Incompatibilitats 
 
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut obtingut en convocatòria externa a la UdL. 
 
Article 13. Incidències 
 
El deganat de la FDET té atribuïda la potestat d’interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o 
significat d’algun dels seus preceptes, també  pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui produir en el 
desenvolupament d’aquesta convocatòria. 
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