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Any 2013 

 
Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes per 

a la creació o la millora dels cursos en línia oberts i 
massius oferts per les universitats catalanes i els centres 

de recerca de Catalunya per al curs 2014-2015 (MOOC). 
 

 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS 

UNIVERSITARIS I DE RECERCA RESOLUCIÓ ECO/1247/2014, de 29 de maig. 
 
 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=20544 
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Ajuts per finançar projectes per 
oferir cursos en línia de manera 

oberta i massiva de dins i fora de 
Catalunya. 

Convocatòria MOOC 2014 - AGAUR 
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Convocatòria MOOC 2014 - AGAUR 
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Convocatòria MOOC 2014 - AGAUR 

• Personal acadèmic de les universitats i dels 
centres de recerca de Catalunya. Un membre de 
l’equip assumirà la responsabilitat i la coordinació 
del projecte. 
 

• Només es pot presentar una  
    sol·licitud com a responsable  
    de projecte. 

 
• Execució fins desembre 2015 

Moderador
Notas de la presentación
En el cas de projectes interuniversitaris, el projecte quedarà vinculat, a efectes econòmics i/o administratius, a la institució d’adscripció de la persona responsable del projecte
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Convocatòria MOOC 2014 - AGAUR 

 
Quantia                   màxim de 8.000 (vuit mil) euros  
   per projecte.  
 

 
Conceptes: 
 

• Personal de suport al projecte 
• Retribucions de personal acadèmic, amb una quantia 

màxima del 20% de l’import concedit  
• Adquisició de recursos audiovisuals i de material 

fungible. 
• Altres despeses, sempre que se’n justifiqui 

degudament la necessitat.  
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Viatges: Compte amb justificació 
 

NO material inventariable 
 

Subcontractació de serveis 50% màxim 
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Informació de la convocatòria: 
 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp
?categoria=formacio&id_beca=20544 
 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=20544
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=20544
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=20544
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Valoració sobre 100: 

Avaluació AGAUR 

Adequació del projecte    20 

Memòria del projecte    25 

Vídeo presentació del curs (màxim 3 minuts)  20 

Currículum acadèmic del responsable i de l’equip  25 

Que la persona responsable del projecte formi  
part d’un grup de recerca reconegut (SGR)   5 

Priorització de la universitat    5 
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Convocatòria MOOC 2014 - AGAUR 

nivell A - 
sol·licituds més 

prioritzades (màxim 
40%) 

nivell B 
- sol·licituds 
que tenen 
interès per 

a la 
institució 

nivell C – 
la resta 
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Fins aquí ... 
la convocatòria 
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Ara  

.....   Fem un MOOC ? 
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Disseny MOOC 
 
 
• Guia web ICE 
• Web (més endavant) 
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VÍDEO ? 
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Re-inventem  
 
  Les Factories 
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Media Terrassa:  
http://mediatic.upc.edu/ 
 
Media Camins 
http://media.camins.upc.edu/ 
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Factoria: 
 

LA “PELU” 
 

• R+D 
• Vídeo producció 
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Cost ? 
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Plataforma ?
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CANVAS  
(De moment)    
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Parlem-ne...  
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