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Curs sobre direcció de grups de 
recerca i tesis doctorals 14 14/01/2019 - 25/01/2019

Monica Gonzalez, Josep Viñas, Joana 
Frigolé, M. José Lara, Ferran Lazaro, 

Helena Montiel, Miquel Sola, i Cristina 
Valenti, Universitat de Girona

Curs organitzat des de l'Escola de Doctorat, l'OITT, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, amb la 
col·laboració de l'ICE. 

Pensat especialment, però no únicament, per a joves (potencials) directors de tesis doctorals a la UdG (postdocs, RyCs, 
lectors, agregats i titulars joves...). El programa va incloue temes com el lideratge, la tutorització, la gestió del temps, el 
finançament públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, publicació i divulgació de la recerca 
i visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG.

Jornada: Estratègies de comunicació i 
disseminació per a projectes europeus 9 05/11/2018 Patrícia Rodríguez, experta en 

comunicació i metodologies de projectes i 
licitacions europees

Aquesta jornada organitzada per la Unitat de Programes Europeus de finançament de la R+D+i de la UdG, conjuntament 
amb els promotors dels grups de recerca de la UdG, va estar destinada a tractar la formulació i gestió d'estratègies de 
comunicació i disseminació per a projectes europeus.

La integració dels enfocaments 
quantitatiu i qualitatiu a la 
investigació en ciències socials

12 28/01/2019 - 29/01/2019 Lluís Ballester, Universitat de les Illes 
Balears

Aquesta activitat es va adreçar a comprendre els conceptes fonamentals de l'anàlisi conjunta, a desenvolupar i interpretar 
una selecció dels mètodes i tècniques clau de l'anàlisi conjunta, a conèixer per a què són necessaris els programes 
informàtics per a l’anàlisi de dades i a disposar de models de referència basats en recerques de qualitat.

Regressió i introducció als Models 
d'Equacions Estructurals 12 28/02/2019 - 21/03/2019 Ariadna Gassiot i Lluís Coromina, 

Universitat de Girona

Aquest curs, adreçat prioritàriament als membres de les Xarxes d'Innovació Docent, va tenir com a objectiu adquirir 
coneixements i habilitats bàsiques per a comprendre i utilitzar diferents mètodes estadístics aplicats. El temari va incloure 
qüestions com models de regressió simple i múltiple (models amb variables fictícies i models de regressió logística); i 
models d’equacions estructurals (MEE) amb Amos (path models, Anàlisi Factorial Exploratori, Anàlisi Factorial 
Confirmatori).

L’engagement dels estudiants. Anàlisi 
estadística 4 11/01/2019 Lluís Coromina, Universitat de Girona

Sessió adreçada als membres de la Xarxa d'Innovació Docent sobre ABP. Es van introduir conceptes i estratègies per tal 
d'analitzar estadísticament les dades recollides per la Xarxa en relació a l'estudi que estan realitzant sobre l'engagement dels 
estudiants a la UdG.

Publicació i divulgació de la recerca i 
millora de la visibilitat (2a edició) 3 25/6/2019 Miquel Solà i Cristina Valentí, Universitat 

de Girona

Aquesta activitat es va adreçar al professorat de l'Escola Universitària Mediterrani de Barcelona. Es va centrar en dos temes: 
publicació de la recerca i millora de la visibilitat, i la comunicació de la recerca. Els aspectes concrets que es van treballar 
van ser on i com publicar la recerca i el moment més oportú,  com els organismes públics exigeixen que la ciència arribi a la 
societat, i com els mitjans de comunicació i l'empoderament de l'investigador són un alteveu de la pròpia recerca.

GESTIÓ DE LA RECERCA



INFODAY H2020 4 11/7/2019
Dr. Juan Riese, Punt Nacional de Contacte 

i Expert Nacional en el Comitè de 
Programa H2020 SALUT – ISCIII.

Jornada organitzada per l'IDIBGI i la UdG (OITT i Campus Salut) amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació 
J. Pallach

La jornada va consistir en una sessió informativa sobre les convocatòries d’Horizon 2020 previstes per a l’any vinent del 
Repte Social 1 “Salut, canvi demogràfic i benestar”.
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