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Plantejaments i criteris d’avaluació 
 
El dia 5 d’abril es va reunir la Comissió d’Avaluació formada pel catedràtic 

d’història de  la Universitat de Barcelona, Dr. Joaquim Prats Cuevas, i pel 

catedràtic de geografia de la Universitat de Barcelona, Dr. Francesc López 

Palomeque, i presidida pel Dr. Francisco Garcia Pascual, Vicerector de Docència 

de la UdL, per tal de valorar les propostes presentades per les Escoles i Facultats 

a la Convocatòria 2019 del Programa d’accions per a l’Impuls del prestigi 

acadèmic i social dels estudis oficials de la Universitat de Lleida, que va ser 

aprovada pel Consell de Govern de la UdL en la seva sessió del 28 de febrer de 

2019. 

Segons especifica la Convocatòria l’objectiu d’aquest programa és fomentar que 

els diferents centres de la Universitat de Lleida posin en marxa accions 

adreçades a enfortir el prestigi dels seus estudis oficials de grau i de màster dins 

del món universitari nacional i internacional, i en el si de la societat del nostre 

entorn. 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 
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docent del centre, podent-se enfocar tant a aspectes interns, com a aspectes 

externs. És més, la Convocatòria 2019 aposta clarament per la innovació 

docent en les formes d’ensenyar i en les formes d’aprendre que es 

desenvolupen en les nostres titulacions. Com, igualment, es segueix fomentant 

el millorar la presència en les xarxes socials i en les vies de difusió massiva de la 

informació tant d’abast nacional com internacional, doncs són els mecanismes 

clau per enfortir el nostre posicionament i el nostre coneixement entre la 

ciutadania de qualsevol lloc. Així, prioritzarà, d’una banda, iniciatives 

significatives que promoguin un canvi de les metodologies d’ensenyament i 

d’aprenentatge per la via de la innovació. D’una altra, l’establiment d’accions 

significatives per tal d’incrementar la presència dels diferents estudis en les 

xarxes socials, internet i els mitjans de comunicació. 

En aquest sentit, la Comissió parteix d’aquest objectiu declaratiu en el moment 

de procedir a l’avaluació, i contempla que, com assenyala la Convocatòria: les 

accions que poden presentar-se han d’inserir-se obligatòriament en algun dels 

ítems següents: 

a) Iniciatives d’innovació docent, centrades en les formes i mètodes d’ensenyar i 

d’aprendre, i en les quals l’ús de les noves tecnologies de comunicació i 

d’informació tinguin un paper preeminent; 

b) Accions estratègiques de difusió i promoció de caràcter nacional i/o 

internacional dels títols oficials i grau i de màster, especialment a través de les 

xarxes socials i internet; 

c) Incorporació de professorat no permanent estranger de prestigi per participar 

en assignatures en format de professorat visitant (que podran tenir la 

responsabilitat de tota una assignatura o de part de la mateixa), o a partir 

d’altres fórmules que permeti la normativa vigent de professorat; 

d) Establiment de títols conjunts o dobles titulacions presencials o online de grau 

o de màster amb altres universitats, i en aquest sentit es considera prioritari 

que es puguin establir amb centres estrangers. 

Així, la Comissió utilitza els criteris especificats per la convocatòria per tal de 

valorar cada proposta presentada amb una puntuació de 0 a 10. Aquests criteris 

han estat: 

1. Es prioritzaran aquelles propostes que incloguin accions concretes que 
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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, i viables temporalment (de 0 a 7 punts). 

2. Han de ser propostes que incloguin accions significatives que tinguin 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 

centre, o d’aquella d’immediata implantació (de 0 a 1 punt). 

3. Han de ser propostes que permetin incrementar la matrícula d’estudiants dels 

graus i dels màsters del centre (de 0 a 1 punt). 

Han de ser propostes que explicitin amb claredat els objectius acadèmics i 

formatius, els mecanismes o instruments de desenvolupament, els responsable 

de l’equip de direcció de cada centre d’aquestes propostes, el professorat 

implicat en cada acció o activitat, el seu pressupost detallat i si s’estableixen 

sistemes de seguiment -i indicadors significatius que donen visibilitat a la 

consecució dels objectius programats- (de 0 a 1 punt). 

La Convocatòria especifica que els punts que obtingui la proposta d’un centre 

(de 0 a 10) es transformaran en un percentatge de 0 a 100 per cent de l’ajut 

possible d’aconseguir per a cada centre, és a dir, 20.000 euros, que és la 

quantitat econòmica màxima que pot rebre un centre (a la qual cal afegir el 

cofinançament obligatori del centre en els percentatges que estipula la 

convocatòria). 

La Comissió ha aplicat aquests criteris a cadascuna de les propostes 

analitzades, valorant el compliment dels objectius que marca la Convocatòria i, 

així mateix, ha tingut molt present que siguin propostes amb capacitat de canvi 

estructural del prestigi acadèmic i social del centre que es tracti, alhora que 

beneficiïn al conjunt de la Universitat de Lleida. 
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Resultats de la convocatòria 2019* 
 

Centre Acció/accions  
Puntuaci

ó 

Quantitat 
concedida 

euros 
Escola Politècnica 
Superior 

Enginyeria global EPS: Inspiring the 
future 95% 19.000 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària 

Proposta 1. Millores pel prestigi docent 
de titulacions agroalimentàries-forestals 
Proposta 2. Millores en la difusió de 
titulacions agro-alimentàries forestals 
 

90% 18.000 

Facultat d’Educació, 
Psicologia i Treball 
Social 

Disseny i implementació d’un nou espai 
d’aprenentatge col·laboratiu a la 
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball 
Social 
 

95% 19.000 

 
Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia 

 

Proposta 1. Iniciatives d’Innovació 
Docent: Iniciatives d’innovació docent, 
centrades  en les formes i mètodes  
d’ensenyar i d’aprendre, i en les quals 
l’ús de les noves tecnologies de 
comunicació i d’informació tinguin un 
paper preeminent. 
Proposta 2. Accions Estratègiques de 
Difusió i Promoció dels títols oficials: 
Graus i de Màster: 
Accions estratègiques de difusió i 
promoció de caràcter nacional i/o 
internacional dels títols oficials de grau i 
màster, especialment a través de les 
xarxes socials i Internet. 
 

95% 19.000 

Facultat de Dret, 
Economia i Turisme 

 

Acció estratègica de difusió i promoció 
de les titulacions de Grau i dobles 
titulacions de Grau de la FDET entre 
l’estudiantat de secundaria que 
s’articula a l’entorn dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
 

95% 19.000 

Facultat de Lletres Pla d'Impuls del Prestigi Acadèmic i 
Social de la Facultat de Lletres de la 
UdL 
 

90% 18.000 

Facultat de Medicina Proposta 1. Ajuts per a la presentació 
de treballs de recerca per a estudiants 
amb millor expedient acadèmic dels 
graus i màster de la Facultat de 
Medicina  
Proposta 2. Projecte d’aprenentatge 
amb un nou simulador de pacient amb 
un sistema avançat de vídeo dins el 
mètode debriefing com a eina 
d’avaluació formativa en salud.  
Proposta  
3. Projecte d’internacionalització dels 
estudis del graus i del màster de la 
Facultat de Medicina. 

95% 19.000 
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*Cal tenir present, que aquesta quantitat concedida és l’aportació que procedeix 

de la convocatòria que impulsa el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, i que 

equival al 75% del cost de les accions o programa d’accions presentat per cada 

centre. Per tant, és necessari afegir els recursos que els centre es 

comprometen a sufragar en cada acció o programa d’accions, que equivalen 

al 25% del cost de l’acció o programa d’accions que promoguin. 

 
 
Lleida a,   13 de juny  de 2019 

 
 
 
Francisco Garcia Pascual 

 
Vicerector d’Ordenació Acadèmica (per suplència) i President de la Comissió 
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