Premi d’innovació docent ICEberg UdG
Tercera edició

Presentació
L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach organitza el Premi ICEberg UdG, amb la
finalitat de fomentar la innovació docent a la Universitat de Girona i premiar les millors
iniciatives dutes a terme en el context d’un o varis estudis de la Universitat de Girona.
Amb aquest premi es pretén impulsar el reconeixement als docents implicats en projectes
d’innovació docent i de millora dels estudis de la nostra universitat.
També, contribuir a l’impuls i la consolidació d’una docència centrada en l’estudiant, en la qual
es fomenti la seva implicació i participació activa en el seu procés d’aprenentatge.
Bases del Premi

I.

Poden optar al premi projectes d'innovació en docència que s’hagin realitzat a la
Universitat de Girona i que es caracteritzin per la seva qualitat metodològica en el
disseny, l'aplicació i l’avaluació de la innovació.

II.

A la convocatòria s’hi pot presentar tot el personal docent i investigador de la UdG.

III.

Es valoraran especialment les iniciatives que contemplin aspectes com:
1) Propostes col·lectives dutes a terme per equips i grups de professorat
2) Que produeixin una transformació en els processos d'aprenentatge
3) Que tinguin alguna relació amb els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS)
4) La possibilitat d’adaptar el projecte a altres estudis
5) Que pugui tenir continuïtat en el temps

IV.

No es podran presentar projectes que hagin estat premiats en anterior edicions del
premi.

V.

Les sol·licituds de participació es presentaran a l’Oficina Central de Registre de la
Universitat de Girona o a qualsevol de les Oficines de Registre Auxiliars de la
Universitat de Girona, en el termini que s’estableix en aquestes bases.

VI.

En la sol·licitud de participació (Annex 1) hi constarà el títol de l’experiència que es
presenta, les dades de la persona responsable de la sol·licitud i de la resta de
membres de l’equip.

VII.

La descripció del projecte que opta al premi haurà de seguir la plantilla que es
facilita en aquestes bases (Annex 2). Es podrà presentar en paper, juntament amb
la sol·licitud de participació, a l’Oficina Central de Registre de la Universitat de
Girona o a qualsevol de les Oficines de Registre Auxiliars de la Universitat de
Girona, o bé, es podrà enviar per correu electrònic en PDF a l’adreça
ice.docencia@udg.edu.

VIII.

El termini de presentació de les sol·licituds per a aquesta convocatòria començarà
quan es facin públiques aquestes bases a la seu electrònica de la UdG, i es clourà el
30 de setembre de 2022.

IX.

No es valoraran les sol·licituds que no hagin presentat dins del termini establert, la
sol·licitud de participació i la descripció del projecte en els termes que es detallen
en els punts VI i VII d’aquestes bases.

X.

El premi consisteix en:
a. La gravació d’un vídeo curt de difusió de l’experiència premiada.
b. Un ajut per participar en un congrés de docència universitària internacional
presentant aquesta experiència. L’ajut es podrà destinar a cobrir l’import de la
inscripció, el desplaçament, la traducció del text i l’estada, per una o vàries
persones, fins a un màxim de 2.500 €. L’assistència al congrés s’haurà de
realitzar com a màxim abans del 31 de juliol de 2024.

XI.

El jurat del Premi estarà format pel director de l’ICE o persona en qui delegui, que
actuarà com a president, pel vicerector responsable dels temes de docència o
persona en qui delegui, tres membres del consell assessor de l’ICE Josep Pallach,
un convidat de reconegut prestigi en el camp de la innovació docent extern a la UdG,
i un altre membre de l’ICE que actuarà com a secretari. La decisió del jurat serà
inapel·lable.

XII.

No podran formar part del jurat les persones que es presentin al Premi.

XIII.

Els membres de l’ICE no podran actuar com a responsables d’un projecte que es
presenti al Premi.

XIV.

El jurat pot deixar desert el premi, si ho creu convenient, per manca de qualitat dels
treballs o per falta d’adequació a les bases.

XV.

L’adjudicació del premi es farà pública a la seu electrònica de la UdG abans del 21
de desembre de 2022.

XVI.

El lliurament del premi tindrà lloc en una sessió oberta que se celebrarà durant el
curs 2022-23.

XVII. La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

Annexos
Annex 1: Sol·licitud de participació
Annex 2: Descripció del projecte

