
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Implantació de noves metodologies docents en el pla d'estudis de l'EUETII d'Igualada en el marc de l'EEES 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Miquel 

Cognoms 
Solé Gustems 

Correu electrònic 
msole@euetii.upc.edu 
 
 



 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD 00031 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Innovació docència EEES competències enginyeria 

Data de presentació de la justificació  
2008 
 

 



 
 

 
 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte pretén incorporar a la titulació d’Enginyeria Tècnica en Química Industrial les competències 
transversals amb què hauran de comptar els futurs enginyers perquè entrin en el món laboral amb tots els requisits 
tècnics i competencials que requereixen els canvis dels models educatius (crèdits ECTS) i la canviant situació laboral 
en l’àmbit de la Unió Europea. 
 
La incorporació de competències transversals en les assignatures del pla d’estudis és un dels eixos bàsics plantejats en 
el Pla Estratègic 2005-2009 de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada. Aquest procés s’ha 
portat a terme en quatre fases: 
 
Disseny  
Implicar els empresaris en el disseny de programes de formació que capacitin els estudiant en les competències que 
demana el mercat de treball. 
 
Presentació 
Sensibilitzar els professors i els alumnes de la importància de desenvolupar competències transversals dins del marc 
actual i futur de l’ensenyament. 
 
Planificació de les assignatures. 
Portar a terme la incorporació de competències transversals de forma gradual des del primer curs i donar suport i 
formació a tot el professorat. 
 
Difusió. 
Divulgar la important transformació que s’està realitzant a l’Escola dins de l’àmbit de la nova implantació de 
competències transversals per formar als enginyers per tal de fer-los més competitius. 
 
Per a aconseguir l’adaptació de les assignatures del pla d’estudis a les noves directrius de l’EEES s’ha treballat des de 
dues vessants: 
 
a) introduint canvis metodològics en la forma d’impartir les assignatures per part del professorat per permetre la 
incorporació de competències transversals, com ara el treball en equip, a través de l’aprenentatge basat en projectes, i 
la competència lingüística en anglès, a partir de la introducció de l’anglès a l’aula, i 
 
b) adaptant al nou sistema la documentació associada a les matèries que s’imparteixen: guia docent, guies de les 
assignatures, etc.  
Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This project aims to incorporate generic skills into the Industrial Technical Engineering Studies in order to give 
future engineers the opportunity to achieve all technical requirements and responsibilities required by current 
changes in both educational models (ECTS) and changing employment models within the European Union.  
The incorporation of generic skills in the subjects is one of the basic elements in the Strategic Plan 2005-2009 
of the School of Industrial Engineering of Igualada. This process has been carried out in four phases:  
Design: 
Involve employers in designing training programs to provide students with the skills demanded by the labor 
market.  
Presentation: 
Raise awareness among teachers and students on the importance of developing generic skills within the 
framework of current and future education.  
Curriculum Planning/Course planning: 
Implement the incorporation of generic skills gradually from the first year and provide support and training to 
all teachers.  
Dissemination:  
Spread the important transformation that is taking place within the School in order to increase the 
competitiveness of our future engineers. 
To design a new course curriculum following the guidelines of the EHEA two essential changes have been 
implemented: 
 a) introduction of new methodological perspectives in the courses including teamwork, project-based learning, 
and English proficiency due to the introduction of English in the classes. 
 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
 
b) adapting syllabus, coursework, manuals and other teaching artifacts to the new EHEA system.  

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Informe implantació noves metodologies docents al 
pla d’estudis d’ensenyament de l'EUETI 

d’Igualada en el marc de l'EEES 
Curs 2006-07 

Introducció 
Amb l’aprovació del Pla Estratègic de Futur de l'EUETII es va posar en marxa un dels seus eixos més 
importants basats en la millora i canvi en les metodologies docents, dins del qual es va establir el 
"Programa Transversal", els principals objectius del qual eren la implantació i el desenvolupament de 
noves metodologies d’ensenyament i dins d’elles el desenvolupament de noves  competències en la 
nostra titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial de l’especialitat de Química. 
Per començar la posada en marxa del Programa Transversal amb els alumnes, es va començar amb una 
explicació, al començament del curs (2006-2007), de la importància d’adquirir, a més dels 
coneixements tècnics, una sèrie de competències que demana actualment el mercat laboral. 
En aquesta sessió informativa d’inici de curs, i per demostrar que allò que s’exposava era extret del 
món real, es va fer la presentació basant-se en demandes de treball de diaris actuals en les quals 
quedava patent el perquè dels canvis que hi hauria en les assignatures i de la necessitat de treballar les 
competències al llarg de tots els cursos. 
Els estudis de l’anglès i de l’aprenentatge basat en projectes són temes que es van tractar 
específicament en la presentació d’inici del curs. Es va creure necessari el seu tractament d’una forma 
conjunta amb el tema de les competències ja que dins de la implantació del programa transversal també 
es recullen com una formació específica que contribueix de forma important en l’adquisició de diverses 
competències. 



 
 

 
 
 

L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) es va indicar com s’implantaria des dels cursos superiors i 
com afectaria un grup d’assignatures que haurien de treballar-se de forma conjunta. 
Els punts clau per al coneixement de l’anglès van ser l’oferta de cursos d’anglès de diferents nivells, la 
incorporació de l’anglès en algunes assignatures troncals, i l’ampliació de centres estrangers on 
realitzar estades a través del programa Erasmus. 
Una vegada es van haver escollit les competències que s’havien d’incorporar en la titulació 
d'Enginyeria Tècnica Industrial que s’imparteix a l'Escola d'Igualada, es va treballar en la seva 
distribució per assignatures, i per aconseguir que els estudiants durant els 3 anys de carrera poguessin 
assolir-les, es va considerar, que s’havia de fer d’una forma ordenada, pensant que les competències 
s’anirien aconseguint al llarg dels tres cursos, i que una vegada acabat l’últim any s’haurien treballat i 
aconseguit totes les competències seleccionades anteriorment, les quals són imprescindibles per accedir 
al món laboral. 
Aquesta distribució de competències es troba a la taula següent. 
 

Taula 1: Distribució de competències a introduir en cada curs. 

COMPETÈNCIES 
PRIMER CURS 

COMPETÈNCIES 
SEGON CURS 

COMPETÈNCIES 
TERCER CURS 

Comunicació oral 
Comunicació escrita 
Anglès: comprensió lectora 
Treball en Grup:  

Lideratge 
Recerca d’informació 
Gestió del temps 
Organització 

Solució de problemes  

Comunicació oral 
Comunicació escrita 
Anglès: comprensió lectora i 

escrita 
Treball en Grup:  

Lideratge 
Recerca d’informació 
Gestió del temps 
Organització 

Solució de problemes 
Raonament crític 
Capacitat de síntesi 
Obertura Internacional 
 

Comunicació oral 
Comunicació escrita 
Anglès: escrit i parlat 
Treball en Grup:  

Lideratge 
Recerca d’informació 
Gestió del temps 
Organització 

Solució de problemes 
Raonament crític 
Capacitat de síntesi 
Innovació i creativitat 
Obertura Internacional 

 
Seguidament es van distribuir les competències de cada curs entre les assignatures que el componen. Es 
van fer reunions amb el professorat per cursos, en les quals es va decidir com es distribuirien les 
competències per evitar que tots els professors treballessin les mateixes i en quedés alguna sense 
introduir. 
 

Implantació de les competències en les assignatures 
Per aconseguir l’adaptació de les assignatures del pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Química 
Industrial, en la modalitat semipresencial, a les noves directrius de l'EEES s’ha treballat en dues 
vessants: 

• L’adaptació al nou sistema de la documentació associada a les matèries que s’imparteixen (guia 
docent, guies de les assignatures, etc.). 

• Introducció de canvis metodològics en la forma de donar les assignatures per part del 
professorat i introduir habilitats i competències transversals en totes les assignatures. 

Tot això ha permès millorar el rendiment acadèmic dels estudiants de l’EUETII i fomentar l’augment 
de la capacitat competitiva dels nostres futurs enginyers al mercat laboral. 



 
 

 
 
 

Les assignatures implicades en el canvi han estat les de primer curs: 
1A (primer quadrimestre). 

Experimentació en química 1 
Expressió gràfica 
Físico-química 
Fonaments matemàtics 1 
Fonaments químics 
Química orgànica 

1B (segon quadrimestre) 
Experimentació en química 2 
Fonaments físics 
Fonaments informàtics 
Fonaments matemàtics 2 
Operacions bàsiques 
Química analítica 
 

Totes les assignatures s’imparteixen a l'EUETI d’Igualada en la titulació d'Enginyeria Tècnica 
Industrial en l’especialitat de Química i són troncals. Corresponen al primer quadrimestre del primer 
curs 1A (fase selectiva) i al segon quadrimestre 1B del primer curs. 
Les competències que s’han anat introduïnt i s’han treballat en aquest curs distribuïdes per assignatures 
són: 
 
PRIMER CURS 1A 

ASSIGNATURA COMPETÈNCIES 

Experimentació en Química 1 Comprensió lectora, comunicació escrita, solució de problemes, 
raonament crític, treball en grup. 

Expressió Gràfica Creativitat, solució de problemes, comunicació oral, comprensió 
espacial. 

Fisico-Química Comprensió lectora, comunicació oral, solució de problemes, 
raonament crític, treball en grup. 

Fonaments Matemàtics 1 Comprensió lectora, resolució de problemes, exposició oral, treball en 
grup, anglès. 

Fonaments Químics Comunicació oral, resolució individual de tests i qüestions, resolució 
de problemes, sentit de la realitat. 

Química Orgànica Comprensió lectora, comunicació oral i escrita, solució de problemes, 
capacitat deductiva i analítica, capacitat de resumir o sintetitzar, 
capacitat de debat i síntesi, sentit de la realitat. 

 



 
 

 
 
 

 
PRIMER CURS 1B 

ASSIGNATURA COMPETÈNCIES 

Experimentació en Química 2 Comunicació escrita, solució de problemes, raonament crític, 
comprensió lectora, treballar en grup, integració dels coneixements. 

Fonaments Físics Comprensió lectora, solució de problemes, comunicació oral, 
raonament crític, sentit de la realitat. 

Fonaments Informàtics Comprensió lectora, solució de problemes, comunicació oral i escrita, 
raonament crític, treball en grup. 

Fonaments Matemàtics 2 Comprensió lectora, comunicació oral, solució de problemes, 
raonament crític, treball en grup. 

Operacions Bàsiques Comprensió lectora, comunicació oral i escrita, treball en grup, solució 
de problemes, raonament crític, esperit crític, capacitat de canvi i 
innovació, formular, analitzar i validar models matemàtics, motivació 
pel treball. 

Química Analítica Comunicació oral, anàlisi de textos, resolució de problemes individual i 
en grup, treball en grup, anglès. 

 
A partir del treball anterior i en totes les assignatures que entraven en l’experiència s’ha confeccionat 
una guia per a cada una d’elles on es contempla les competències que es volen treballar i les activitats 
que es realitzen per assolir-les. 
En la guia docent dels estudis d’enginyeria tècnica industrial també s’hi especifica les competències 
que es volen treballar en cada assignatura i les metodologies que es faran servir per aconseguir que els 
estudiants les puguin assolir. 

Implantació del ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) 
Durant el curs 2005-2006, dins del Programa Transversal, es va estructurar el pla d’implantació de 
l'ABP. Es va decidir introduir gradualment la dinàmica de l'ABP, començant per tercer curs el primer 
any (curs 2006-2007) per acabar en primer curs després de dos anys (en finalitzar el curs 2007-2008 
estarà l'ABP totalment implantat). El fet d’introduir els projectes des de tercer curs (i no des de primer 
curs com podria semblar més lògic) va ser motivat per la raó d’accelerar la sortida al mercat de treball 
d’estudiants que s’haguessin format en aquesta metodologia docent. D’aquesta manera, a partir de juny 
de 2007, tots els estudiants que acaben els estudis ja hauran realitzat un mínim de dos projectes. De fet, 
durant el segon semestre del curs 2005-2006 ja es va iniciar una experiència pilot, amb un projecte 
compartit per tres assignatures optatives de la intensificació d'Arts Gràfiques i Paper. 
Tots els projectes estan compartits per tres assignatures del mateix curs i del mateix semestre, de 
manera que cada assignatura cedeix un 25% del temps de classe a l’elaboració del projecte. Per tant, el 
pes de la nota del projecte en la nota final de cada assignatura també és d’un 25%. Les propostes dels 
projectes es redacten de manera coordinada entre els professors de les tres assignatures, de manera que 
en molts casos s’ha de replantejar la temporalització de cada una de les assignatures i exigeix un esforç 
de coordinació i de treball en equip dels professors responsables de les esmentades assignatures.  
Cada projecte té un enunciat únic, però obert, de manera que tots els alumnes d’un mateix grup tenen 
exactament el mateix enunciat, però és gairebé impossible que arribin al mateix resultat, ja que els 
estudiants han d’imposar restriccions com ara condicions inicials, tecnologies de procés, etc. que fan 
que a la pràctica els diferents grups presentin projectes bastant diferents entre ells. Cada grup està 
format per uns 4 estudiants, que es poden elegir a l’atzar o bé poden ser els professors els que 
decideixin els integrants de cada grup. Els projectes obliguen els estudiants a treballar en grup, a 
coordinar-se, a fer actes de les seves reunions, a formular hipòtesi, a buscar informació, a expressar-se 
en públic, a pensar, a preguntar, etc. 
A continuació es mostren les assignatures que intervenen en els projectes (l’estructura plantejada 
assegura que cada estudiant haurà participat en finalitzar els estudis entre 4 i 5 projectes). També es 
reflecteix el curs d’implantació, que tal com es veu s’acabarà la implantació dels projectes en tot el pla 
d’estudis en dos anys acadèmics. 
 



 
 

 
 
 

Taula 2: Assignatures que formen part de cada projecte 

Curs i semestre 
A: tardor 

B: primavera 

Assignatures del projecte Tipus assignatura Curs 
d’implantació 

3A 
Anàlisi Ambiental 

Balanços de Matèria i Energia 
 Trat. Aigües i Residus Sòlids 

Optatives 
2006-07 Primer 

quad. 

3A 
Gestió Empresarial i Qualitat 

Gestió Mediambiental 
Prevenció Riscs Laborals 

Optatives 
2006-07 Primer 

quad. 

2B 
Administració Empreses 
Control i Instrumentació 
Exp. Enginyeria Química 

Troncals 
2006-07  Segon 

quad. 

2B 
Disseny Gràfic 

Propietats del Suport 
Tecnologia Indústria Gràfica 

Optatives 
2005-06   Segon 

quad. 

2A 
Enginyeria Reacció Química 

Mètodes Estadístics 
Química Industrial I 

Troncals 
2007-08 Primer 

quad. 

1B 
Fonaments de Física 

Fonaments d'Informàtica 
Fonaments de Matemàtiques II 

Troncals 
2007-08  Segon 

quad. 

 
Com s’aprecia a la taula 2, hi ha projectes formats per assignatures troncals i projectes formats per 
assignatures optatives. 
Mentre que en els projectes compostos per assignatures optatives, aquestes tenen una temàtica bastant 
comuna (almenys de la mateixa àrea de coneixement), en el cas de projectes formats per assignatures 
troncals aquestes poden tenir temàtiques bastant diferents (aquest fet pot enriquir encara més el 
projecte ja que els estudiants han de treballar diferents disciplines). 

Resultats 
Una vegada finalitzat el curs 2006-07, i fent una valoració per part del professorat sobre la nova 
experiència, es va replantejar la distribució de les competències. 
Els resultats obtinguts per part de cada professor es van analitzar i es va veure que tant els 
coneixements tècnics adquirits com les competències que es van treballar van tenir un resultat molt 
satisfactori. Els alumnes n’havien après més, la qual cosa es va plasmar en els resultats de les 
avaluacions, i també es va observar una millora des de l'inici al final del semestre en les competències 
que es van treballar. 
La nova distribució de competències de cara al curs 2007-08 serà: 

- Desenvolupament d’estratègies de resolució de problemes 
Comprensió lectora; Recerca d’informació; Sentit de la realitat; Raonament crític; Gestió del 
temps; Expressió oral i escrita; Aplicacions informàtiques. 

- Anglès 
Comprensió lectora; Expressió escrita; Expressió oral; Obertura internacional. 

- Treball en grup 
Lideratge; Gestió del temps; Recerca d’informació; Sentit de la realitat; Raonament crític; 
Responsabilitat i ètica professional; Comunicació oral i escrita; Innovació i creativitat. 

- Expressió oral i escrita 
Encara que existeix una falta de metodologia per poder avaluar amb precisió l’assoliment d’aquestes 
competències, a causa del fet de ser una Escola relativament petita, es pot fer un seguiment molt 
individualitzat de cada alumne i així l’avaluació de les competències es pot seguir amb l’evolució de 



 
 

 
 
 

l’alumne al llarg del curs. Al llarg del proper curs acadèmic s’anirà buscant la manera més objectiva 
d’avaluar les competències. 
En quan al canvi en les metodologies d’ensenyament dins de les assignatures de primer curs s’ha 
aconseguit que en la totalitat d’elles hi hagi una implicació en la implantació de competències, tal com 
queda especificat en la taula anterior, que ha comportat un canvi en l’actitud i en les activitats 
proposades als estudiants per tal d’aconseguir l’assoliment d’aquestes competències. 
Les guies de les assignatures i la guia docent dels estudis d’enginyeria de l'EUETII s’han adaptat al nou 
marc de l'EEES. 
S’ha aconseguit un augment de la qualitat dels ensenyaments que actualment s’imparteixen i una major 
satisfacció i motivació dels estudiants cap els estudis. 
S’han introduït dins del pla d’estudis del primer curs un conjunt de competències i habilitats 
transversals en un percentatge relativament alt dins de les matèries impartides, exeptuant el 
coneixement de l’anglès que es va creure més convenient fer una introducció lleu en el primer curs i 
anar augmentant la seva implantació en els següents cursos de la carrera. 
 
 

Expressió i comunicació oral En el 100% de les matèries. 

Treball cooperatiu En el 58% de les matèries. 

Coneixement de l’anglès com 
idioma estranger 

En el 2% de les matèries. 

Raonament crític En el 67% de les matèries. 

 
Els professors involucrats en l’experiència de la realització d’aquest projecte d’introducció de 
competències han estat la totalitat dels professors de primer curs de la nostra escola. 
 
 
En el que respecte als projectes, s’ha aconseguit que en els cursos de 3A del primer quadrimestre i en el 
de 2B del segon quadrimestre s’hagi desenvolupat la nova metodologia. En total s’han fet tres 
projectes: dos a 3A un per cada una de les dues intensificacions: tecnologies ambientals i gestió 
integrada, i un a 2B dins d’un grup de tres assignatures troncals. 
Els porfessors involucrats en l’esperiència del treball per projectes (ABP) han estat: 
 

Curs i semestre 
A: tardor 

B: primavera 

Assignatures del projecte Professors Percentatge 
(sobre el total 

del curs) 

3A 
Anàlisi Ambiental 

Balanços de Matèria i Energia 
 Trat. Aigües i Residus Sòlids 

4 80 % 

3A 
Gestió Empresarial i Qualitat 

Gestió Mediambiental 
Prevenció Riscs Laborals 

5 71 % 

2B 
Administració Empreses 
Control i Instrumentació 
Exp. Enginyeria Química 

3 50 % 

2B 
Disseny Gràfic 

Propietats del Suport 
Tecnologia Indústria Gràfica 

4 67 % 

 
En quan al projecte desenvolupat en el grup d’assignatures optatives de Gestió Integrada de 3A, Gestió 
Empresarial i Qualitat, Gestió Mediambiental i Prevenció Riscs Laborals es presenta a continuació el 
resultat de l’enquesta que es va passar als estudiants que van realitzar-lo. 
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PREGUNTES         
Preg1: L’activitat m’ha semblat engrescadora i estimulant.   
Preg2: Els continguts proposats en el projecte m’han semblat satisfactoris. 
Preg3: L’organització del seguiment del projecte l’he trobat ben planificada. 
Preg4: Les assignatures m’han estat de molta utilitat per la realització del projecte. 
Preg5: El projecte m’ha ajudat en la comprensió de les matèries.   
Preg6: He realitzat puntualment totes les tasques encomanades.  
Preg7. En mitjana, la càrrega de treball setmanal d’aquesta activitat del projecte incloent les 
hores de treball fora de classe ha estat:       
 Menys de 2       de 2 a 3       de 3 a 4       de 4 a 5       més de 5 
         1                     2                    3               4                  5  
          
REPOSTES          
5=Molt d’acord         
...          
1=Molt en desacord         
 
 
S’ha d’acabar d’implantar la nova metodologia en els cursos de 2A i 1B durant el proper curs 
acadèmic tal com es detalla en el pla d’implantació, taula 2 . 

Despeses 
S’ha contractat un becari a temps parcial durant un període de 3 mesos per ajudar en la confecció dels 
materials (guies de les assignatures) que comportava el canvi de les metodologies docents. 
S’han comprat una sèrie de referències bibliogràfiques d’ajuda per als professors i els alumnes. 
La formació del professorat s’ha fet en l’aspecte de millorar el coneixement de la llengua anglesa per 
tal de poder impartir amb més facilitat algunes classes en anglès i poder donar material als alumnes en 
la llengua anglesa. Per això s’ha fet una formació de tres hores a la setmana al professorat de l’escola 
repartits en tres nivells de formació: bàsic, intermedi i avançat. 
Per tal de confeccionar els materials hi ha hagut un suport informàtic que ha servit d’ajuda als 
professors i ha permès actualitzar alguns equips. 
En material fungible: fotocòpies, paper, tòner, etc. hi hagut una despesa, així com les despeses 
generals: un 0,7%  del CCD i el 14% en concepte de despeses generals d’Escola. 
 
El resum de les despeses són: 
 

Concepte Descripció Perceptor Import 

Contractació 
becaris 

Estudiant de l’escola que va fer tasques de 
suport durant  mesos 

Georgina Fabregat 
Jové 

1.007,20 € 

Material Compra de llibres  Diaz de Santos 573,51 € 



 
 

 
 
 

bibliogràfic 

Formació del 
professorat 

Formació en llengua anglesa del 
professorat de l’escola per poder 
desenvolupar la competència de l’anglès. 

Sr. Oriol Solé Mula 

 

3.200,00 € 

Suport informàtic Toners i cartutxos d’impressió DELL 

Sistemes 
d'organització 

529,60 € 

Material fungible Material divers d’oficina Papereria Codorniu 233,72 € 

Despeses generals 0,7%  CCD 

14% despeses Escola 

 955,50 € 

  

TOTAL DESPESES 

  

6.499,53 € 

   
  
 
 



 
 

 
 
 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD 00031, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 16 de abril de 2010 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


