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Objecte

El Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, instituït 
i atorgat pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC), té com a finalitat incentivar l’excel·lència de la funció 
docent mitjançant el reconeixement de la bona docència a la UPC.

El Premi té una periodicitat anual i se n’estableixen dues modalitats.

Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent
La modalitat de trajectòria docent s’atorga a professorat de la UPC 
que hagi destacat en docència i sigui conegut entre la comunitat de la 
UPC per dur a terme una docència excepcional.

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent
La modalitat d’iniciativa docent s’atorga a professorat de la UPC 
o a equips docents de la UPC que hagin desenvolupat, els darrers 
anys, algun projecte docent amb èxit.

Per optar al premi

Les candidatures només podran optar a una modalitat.

Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent
Es pot optar a aquesta modalitat exclusivament per nominació, ja 
sigui dels directors o degans dels centres docents i/o dels direc-
tors de departament; de les delegacions d’estudiants, o de 15 o 
més membres del PDI de la UPC.

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent
Es pot optar a aquesta modalitat a proposta d’un tercer o presen-
tant una candidatura directament.

Cal que totes les persones que optin al premi (ja sigui de forma 
individual o en equip) tinguin bons resultats en les enquestes de 
l’estudiantat i en l’apartat de docència del règim de dedicació.

Es demanarà a la persona o les persones premiades en la modali-
tat 1 que facin un discurs o imparteixin una classe magistral en un 
acte de proclamació que es farà en el centre propi.

Totes les persones premiades, en les dues modalitats del premi, 
tindran un reconeixement explícit en l’acte d’inauguració a la UPC 
del curs acadèmic següent.

Presentació de candidatures

Tant les candidatures proposades per nominació com les candida-
tures directes s’han de presentar al web del Premi: 

http://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-qualitat-
docencia

La documentació que cal aportar inclou: un formulari de dades 
bàsiques, una memòria justificativa i cartes d’adhesió.

Les memòries haurien d’incorporar, en la mesura que sigui possi-
ble, la informació detallada a continuació. Es vol deixar clar que en 
cap cas no es demana que les persones o equips que es presenten 
al Premi hagin desenvolupat tots els ítems especificats. Igualment, 
aquests ítems no tenen un pes concret ni estan detallats en cap or-
dre. El seu únic objectiu és poder ajudar el jurat en la seva tasca i po-
der comparar les candidatures de la manera més objectiva possible.

Informació per a la modalitat 1 (Trajectòria Docent)
1. Incorporació de mètodes educatius innovadors en les classes.
2. Participació en el desenvolupament de projectes d’innova-ció 

docent, siguin finançats o no.
3. Creació de material docent, siguin apunts, llibres, vídeos, 

webs o qualsevol altre format.
4. Participació en la promoció de la UPC (Saló de l’Ense-nya-

ment, direcció de TR de secundària, xerrades o conferències 
en centres de secundària, participació en plans estratègics de 
promoció...).

5. Participació en temes educatius considerats estratègics per la 
UPC, com ara mentories, noves titulacions...

6. Suport dels estudiants a la candidatura.
7. Trams docents obtinguts al llarg de la carrera docent. 
8. Impacte humà a l’escola, el departament o a la UPC: liderat-

ge d’iniciatives, mentoria de professors joves, valoració dels 
companys. 

9. Publicacions en congressos i revistes de la seva recerca en 
educació o innovació docent.

10. Participació en la creació de nous plans d’estudis, noves as-
signatures, etc.

11. Participació en diverses assignatures al llarg de la carrera docent.
12. Gestió relacionada amb la docència: haver ocupat un càrrec 

de cap d’estudis o responsable de qualitat, direcció de màs-
ters, etc.

13. Creació/lideratge de grups d’innovació docent o recerca en 
educació.

14. Premis docents rebuts al llarg de la carrera.
15. Altres activitats a destacar. Inclou la implicació en la gestió, la 

recerca i/o la transferència.

Informació per a la modalitat 2 (Iniciativa Docent)
1. Àmbit del treball: una assignatura, un grup d’assignatures, 

tota l’escola, tota la UPC o en altres institucions.
2. El projecte és exportable? Anàlisi de si el projecte pot ser uti-

litzat en altres assignatures, escoles...
3. Interdisciplinarietat: el projecte implica professors de diverses 

assignatures, departaments, àrees de coneixement...
4. Impacte sobre l’aprenentatge.
5. Impacte sobre la promoció dels estudis de la UPC.
6. Impacte sobre la societat.
7. Col·laboració amb el teixit empresarial. 
8. Ús de mètodes innovadors en el projecte docent.
9. Desenvolupament de material docent associat al projecte.
10. Finançament/suport rebut pel projecte.
11. Anys que porta el projecte en marxa i nombre d’estudiants en 

què ha tingut impacte.
12. Altres informacions a destacar.

El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 15 d’abril de 
2020, a les 14 hores.

Quantia del premi

L’import del premi és de 2.000 € per a cada modalitat.  Si es pre-
mia un equip, el premi es concreta en la persona que és responsa-
ble de l’equip docent. 

La dotació econòmica total és inalterable.

Es poden fer mencions especials honorífiques d’altres candidatu-
res presentades, si el jurat ho considera convenient.

De l’import dels premis, se’n dedueix l’impost corresponent.

Composició del jurat

El jurat està format per les persones següents:
• el president del Consell Social de la UPC o la persona que 

delegui, que ocupa la presidència del jurat;
• un membre del Consell de Direcció de la UPC, designat pel 

rector;
• un membre de la Mesa Permanent del Consell Acadèmic 

o la persona del Consell Acadèmic que delegui la Mesa 
Permanent;

• l’estudiant que forma part del Consell Social;
• el president de la Comissió de Selecció i Avaluació del Per-

sonal Docent i Investigador Universitari (CSAPDIU) de la 
UPC o la persona que delegui;

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

• una tècnica de l’ICE, que actua com a secretària del jurat, 
amb veu però sense vot.

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

Veredicte del jurat

El jurat decideix els guanyadors de cada modalitat i pot atorgar fins 
a un màxim de tres premis per a cada modalitat i fer mencions es-
pecials honorífiques si ho considera convenient. Les candidatures 
d’edicions anteriors que no han estat premiades es poden tornar 
a considerar.

Si el jurat considera que en les nominacions o en les candidatures 
premiades hi ha hagut col·laboracions externes que les han fet 
possibles, ho pot esmentar, si ho considera convenient.

Per emetre el veredicte, el jurat pot tenir en compte els asses-
soraments que consideri adients i pot sol·licitar els informes que 
consideri oportuns.

El Premi es pot declarar desert.

El veredicte del jurat es farà públic durant el 2020 i és inapel·lable.

Nota
Entre els qui guanyin el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Univer-
sitària en les dues modalitats, el jurat del Premi tria les candidatures 
que presentarà el Consell Social al departament competent en matèria 
d’universitats per a la Distinció Jaume Vicens Vives. Excepcionalment, 
si el jurat considera que algú que no ha guanyat el Premi reuneix, en 
canvi, els requisits per poder presentar la candidatura a la Distinció 
Jaume Vicens Vives, pot, de forma justificada, proposar al Consell So-
cial que també la hi presenti.

Barcelona, gener de 2020

http://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-qualitat-docencia
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