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Objecte

El Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, de 
caràcter honorífi c i instituït i atorgat pel Consell Social de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té com a fi nali-
tat incentivar l’excel·lència de la funció docent mitjançant el 
reconeixement exprés de l’exercici, a la UPC, d’una activitat 
docent rellevant o la millora o la implantació de mètodes do-
cents que hagin contribuït a la renovació i millora de la qualitat 
docent. El Premi té una periodicitat anual i se n’estableixen les 
modalitats següents:

Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent

La fi nalitat d’aquest premi és el reconeixement de l’exercici 
d’una activitat docent rellevant continuada dins de la UPC. 

Els directors o directores o degans o deganes dels centres 
docents presenten les  candidatures a aquesta modalitat,  que 
han de ser membres individuals del personal docent i investi-
gador de la UPC que fan la docència en el seu centre .

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent

La fi nalitat d’aquest premi és incentivar experiències educati-
ves de qualitat i reconèixer iniciatives per fomentar la renova-
ció i millora de la qualitat docent. 

Les candidatures han de correspondre a membres individuals 
del personal docent i investigador de la UPC o a equips do-
cents adscrits a unitats bàsiques de la UPC. El Premi comprèn 
tots els aspectes i les modalitats de la docència.

Presentació de candidatures

La documentació que cal presentar per poder participar en 
alguna de les modalitats del Premi és la següent:
a) Resum descriptiu de la candidatura, d’una extensió màxima 

de dues pàgines DIN A4.
b) Memòria justifi cativa, d’una extensió màxima de 10 fulls 

DIN A4. 

En la modalitat 1: Premi a la trajectòria docent

La memòria ha d’argumentar la candidatura.

En la modalitat 2: Premi a la iniciativa docent  
La memòria ha d’incloure els apartats següents:
• els objectius,
• una descripció del treball o activitat que s’ha dut a terme,
• la metodologia del treball,
• l’avaluació de l’experiència.

Les memòries poden anar acompanyades dels materials que 
es considerin convenients. 

c) Informes de les persones responsables de les unitats es-
tructurals en què s’ha dut a terme l’activitat docent (centre i 
departament).

El lliurament de la documentació s’ha de fer mitjançant el web 
del Premi: http://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-con-
sell-social/premi-upc-qualitat-en-la-docencia.

El termini de presentació dels treballs fi nalitza el dia 23 d’abril 

de 2013, a les 14 hores.

Composició del jurat

El jurat, que és nomenat pel Consell Social, està format per les 
persones següents:
– un membre del Consell Social de la UPC, que ocupa la pre-

sidència del jurat;
– un membre del Consell de Direcció de la UPC;
– el professor o professora que va guanyar en cadascuna de 

les modalitats de l’edició  anterior; 
– un estudiant o estudianta, a proposta del Consell de 

l’Estudiantat de la UPC;
– el president o presidenta de la Comissió de Selecció i Ava-

luació del Personal Docent i Investigador Universitari (CS-
APDIU) de la UPC o la persona que delegui;

– el director o directora de l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE) de la UPC o la persona que delegui;

– un tècnic o tècnica de l’ICE, que actua com a secretari o 
secretària del jurat, amb veu però sense vot.

Si cal, el vot del president o presidenta del jurat és de qualitat. 

Veredicte del jurat

El jurat selecciona la candidatura guanyadora de cada moda-
litat i, si considera que n’hi ha més d’una que mereix la distin-
ció, pot premiar-ne fi ns a un màxim de tres, per cada modali-
tat.  Si es premia un equip, el premi es concreta en la persona 
que és responsable de l’equip docent. 

Es poden fer mencions especials d’altres candidatures pre-
sentades, si el jurat ho considera convenient.

El veredicte del jurat es farà públic abans del 30 de juny de 
2013.

El veredicte és inapel·lable.

Per emetre el veredicte, el jurat té en compte els aspectes se-
güents:
a) La forma i el contingut de les memòries presentades, que 
s’han d’ajustar a les bases de la convocatòria.

b) Les avaluacions de les persones o els equips aspirants al 
Premi que facilita la CSAPDIU.
c) Els assessoraments que consideri adients. En particular, 
els informes que consideri oportuns de les candidatures 
presentades.
d) La valoració de les candidatures feta per l’ICE dels as-
pectes següents:

Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent: la bona plani-
fi cació de la docència, la riquesa metodològica i la quali-
tat dels instruments docents; la bona interacció i comuni-
cació amb l’estudiantat; la bona coordinació i direcció del 
professorat; la millora i professionalització en la docència, i 
l’orientació a la innovació docent.

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent: la qualitat pe-
dagògica, el desenvolupament de continguts, l’impacte en 
els estudis de la UPC i el desenvolupament tecnològic (si 
s’escau).
 
Podeu trobar la defi nició de cadascun d’aquests aspectes 
al web del Premi: 
http://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-
social/premi-upc-qualitat-en-la-docencia

Les candidatures d’edicions anteriors que no han estat pre-
miades es poden tornar a considerar en les convocatòries 
següents, amb l’autorització prèvia dels responsables, dins 
del termini de presentació de candidatures establert. El res-
ponsables de les candidatures poden actualitzar la propos-
ta, si ho consideren oportú.

Si el jurat considera que en els projectes premiats hi ha ha-
gut col·laboracions externes que els han fet possibles, ho 
pot esmentar, si ho considera convenient.

El Premi es pot declarar desert.

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

Nota

Entre les candidatures que guanyin el Premi UPC a la Qualitat en 
la Docència Universitària en les dues modalitats, el jurat del Premi 
tria les que presentarà el Consell Social al departament competent 
en matèria d’universitats per a la Distinció Jaume Vicens Vives. Ex-
cepcionalment, si el jurat considera que alguna candidatura que no 
ha guanyat el Premi reuneix, en canvi, els requisits per poder-la pre-
sentar a la Distinció Jaume Vicens Vives, pot, de forma justifi cada, 
proposar al Consell Social que també la hi presenti.

Barcelona, març de 2013
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