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Amb molta satisfacció em plau presentar la nova edició del Pla General de Recerca i
Doctorat (PGRiD) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull per als cursos acadèmics 2019/2020 i
2020/2021.
Una institució universitària, pel fet de ser-ho i per tenir qualitat, ha de fer aportacions
a la recerca; una recerca significativa i aplicada en els seus àmbits de coneixement i
professió. Ja sabem que la recerca universitària s’acostuma a mesurar per indicadors
objectius: projectes de recerca, producció científica en revistes i publicacions de
qualitat, factors d’impacte i quartils de les revistes, grups de recerca consolidats, etc.
En tots aquests indicadors la nostra Facultat ha estat obtenint uns resultats
qualitativament i quantitativa creixents. Aquest és el resultat de l’esforç col·lectiu dels
investigadors, però si els resultats han estat creixentment positius, també és sens
dubte degut a les polítiques i mesures que s’han pres en els darrers anys en els
successius plans de recerca anteriors.
És una bona màxima institucional mantenir allò que funciona bé i dóna bons resultats.
Així doncs hem volgut mantenir i continuar l’essència del PGRiD que ja tenim en
funcionament, adaptant alguns aspectes als nous moments que sortosament viu la
recerca a la nostra Facultat.
En aquest document es detallen per una banda les polítiques de la Facultat en l’àmbit
de la recerca i del doctorat i, per l’altra, les mesures que s’adopten per promoure,
donar suport i divulgar l’activitat de recerca que s’hi realitza. Aquest pla té també
incidència, d’acord amb el document sobre la carrera professional del professorat, en
la promoció del professorat, atès que aquesta està associada, entre altres mèrits, a
requisits en l’àmbit de la recerca.
La finalitat del PGRiD és continuar impulsant i donant suport tant al professorat i als
becaris de recerca, com als programes de doctorat; procurant incidir en la millora dels
resultats individuals i dels grups, a més d’incrementar, si pot ser, el finançament, i
consolidar una recerca de qualitat.
En concret, en aquest bienni 2019/2021 s’ha considerat convenient seguir prioritzant
(a) que els nostres investigadors i becaris puguin dur a terme estades de recerca en
altres universitats de referència en les nostres línies de recerca que permetin establir
aliances i noves oportunitats de desenvolupament; (b) les publicacions en revistes
indexades a les bases de dades de la WoS –en particular caldrà assegurar que totes les
tesis llegides a la Facultat donin lloc almenys a un article en aquestes revistes; (c)
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l’acreditació dels doctors; i (d) les iniciatives alineades amb els objectius del CEI
ARISTOS CAMPUS MUNDUS.
Tanmateix, hi ha altres objectius previstos en plans de recerca anteriors que continuen
vigents. És el cas d’incentivar la participació en convocatòries competitives de l’Estat,
siguin públiques o d’altres institucions; també la participació en programes europeus; i
finalment la consecució de la menció d’excel·lència o de l’acreditació per als nostres
programes de postgrau (màsters universitaris i programes de doctorat). En continuïtat
amb plans anteriors sembla també adequat continuar l’avaluació de la recerca. Es
recull, doncs, el procediment que se seguirà i els diferents aspectes a tenir en compte
en aquesta avaluació.
Són novetats del Pla la major concreció de les funcions de l’Oficina de Recerca així com
de la Unitat d’Assessorament Metodològic de la que es posa en marxa el seu
funcionament operatiu.
Vull fer esment d’un especial agraïment al personal que col·labora en els diferents
serveis de recerca i doctorat i d’una forma especial al vicedegana d’Estudis de Postgrau
i Recerca, Dra. Sacra Morejon. També naturalment a tots els destinataris/beneficiaris
d’aquest pla. Us animem a participar-hi!
El Pla que es presenta pretén que, entre tots, assolim una activitat investigadora més
qualificada i reconeguda, en el moment de la creació dels Instituts de Recerca, que han
de ser les estructures fonamentals per facilitar el creixement i l’impacte de la recerca
en els nostres àmbits. Gràcies a tots per endavant per les contribucions que ben segur
fareu en aquest bienni 2019-2021!
Dr. Sergi Corbella Santomà
Degà
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I n t r o d u c c i ó
El Pla general de recerca i doctorat (PGRiD) esdevé l’instrument bàsic per planificar,
promoure, orientar i divulgar la recerca que es du a terme a la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (d’ara endavant, la Facultat). Com fins
ara, les finalitats que ens fixem per aquest nou bienni 2019-2021 tenen l’origen tant en
les polítiques i normatives nacionals, estatals i comunitàries en els àmbits que ens
ocupen com en la regulació que en fa la URL i la mateixa Facultat a través de diversos
documents. Aquestes finalitats són les següents:
1.

Ajustar progressivament la recerca de la Facultat als nous marcs legislatius i
administratius (autonòmics, estatals i europeus) i a les directrius de la URL.

2.

Donar suport als grups de recerca per tal que puguin dur a terme els seus
projectes, sobretot estimulant la participació en les diferents convocatòries
competitives per a l’obtenció de fons de finançament i becaris.

3.

Fomentar les polítiques de resultats de la recerca i de la seva divulgació,
sobretot a través de publicacions en revistes indexades de l’ISI, bé en el
Science Citation Index (SCI – ISI), bé en el Social Sciences Citation Index (SSCI
– ISI), bé en l’Arts & Humanities Citation Index, o altres bases de dades com
l’Scopus, DICE-CINDOC, ERIH.

4.

Fomentar la col·laboració amb altres grups i institucions de recerca de
l’àmbit estatal i, sobretot, internacional.

5.

Fomentar la creació i presentació de projectes en convocatòries
internacionals de caràcter competitiu, per exemple en el marc de l’Horizon
2020.

6.

Promoure l’acreditació del professorat de la Facultat per l’AQU i per
l’ANECA.

7.

Aconseguir la menció d’excel·lència dels programes de doctorat de la
Facultat.
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Les vies que ens han de permetre aconseguir aquests objectius són, fonamentalment:
a.

La implementació d’aquest PGRiD.

b. Les diverses iniciatives de foment, suport i avaluació que l’Equip Directiu
pugui prendre orientades a la consecució dels objectius esmentats així com
també les que provinguin del Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL.
c.

El treball continuat dels investigadors que formen els diferents grups de
recerca.

En aquest sentit, durant aquest bienni, els esforços s’orientaran fonamentalment als
següents aspectes estratègics: a) en primer lloc, a mantenir el nombre de grups de
recerca reconeguts dins la convocatòria SGR i, si és posible, incrementar-ne els grups
amb subvenció SGR; b) en segon lloc, a promoure la publicació de treballs en revistes
indexades, ja siguin convencionals o amb Open Access; c) en tercer lloc, a incrementar
la participació en convocatòries competitives, particularment en els programes
europeus; d) en quart lloc, a augmentar les estades internacionals dels nostres
investigadors; i e) a incrementar el nombre de doctors acreditats entre el professorat.
A aquest efecte, tant la composició dels grups de recerca com l’avaluació de l’activitat
investigadora del professorat i dels grups de la Facultat s’ajustaran als criteris de l’AQU
i de l’ANECA i a la normativa de la nostra universitat.
En aquest sentit, convé tenir present que la Facultat té com a criteri bàsic que la
recerca s’ha de fer en grup i que cada grup ha d’estar adscrit a un departament i,
d’ençà de la creació dels Instituts de Recerca, a un dels tres Instituts de Recerca del
centre. Així mateix, un investigador només podrà ser membre d’un grup, encara que
podrà participar en dos projectes. Es preveu també la possibilitat de grups mixtos que
pertanyin a més d’un departament/universitat o de grups amb investigadors d’altres
universitats. Si es té en compte que els recursos són limitats, la Facultat no podrà
donar suport a recerques individuals (llevat de les tesis), ja que, per definició, queden
excloses dels principals recursos públics per a la recerca.
Per tal que la Facultat pugui reconèixer un grup de recerca, aquest haurà de complir la
Normativa de grups de recerca de la Universitat Ramon Llull.
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Consideracions generals
Despeses generals (overhead)
En tots els projectes que rebin finançament extern, i amb independència d’altres
retencions aplicables, la Facultat hi aplicarà una retenció per valor del 10% del total
ingressat, en concepte de gestió i d’infraestructures de la Facultat que fan possible
l’activitat de recerca.
Línies de recerca prioritàries
Les línies de recerca prioritàries de la Facultat són aquelles que tenen a veure amb
l’ideari Blanquerna, amb les àrees de coneixement pròpies dels itineraris formatius i
docents de la Facultat i amb les prioritats que estableixen les administracions en el
camp de la recerca. Per a aquest bienni, les línies prioritàries es concreten en:
1. La innovació educativa en l’ensenyament superior.
2. Els nous reptes de l'educació.
3. Esport i societat.
4. Salut i qualitat de vida.
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P R O G R A M A
A J U T S

A

P R O J E C T E S

1
D E

R E C E R C A

Objectiu: La Facultat destina fons pressupostaris propis per al finançament de
projectes de recerca dels diversos grups a través d’una convocatòria específica. La
finalitat de la convocatòria és promoure projectes de recerca que impulsin futurs
projectes competitius entre el professorat de la Facultat perquè els grups de recerca
esdevinguin progressivament més competitius en l’àmbit nacional i internacional;
d’aquesta manera es creen les condicions per tal que en el futur puguin ser reconeguts
pel departament competent en matèria d’universitats.

Al mes de juny de cada curs, la Facultat farà pública una convocatòria d’ajuts per a
projectes de recerca que duguin a terme els diversos grups de recerca de la Facultat.
Requisits:
a) Podran demanar un ajut els investigadors principals dels grups de recerca
reconeguts per la Facultat; també el podrà demanar l’investigador
responsable del projecte amb el vistiplau de l’investigador principal del grup
de recerca al qual pertany.
b) La Facultat farà pública anualment cada convocatòria d’acord amb la
disponibilitat pressupostària. Tots els projectes es presentaran segons el
format del Protocol projectes de recerca (PPR) perquè siguin avaluats per la
Comissió d’Ètica i Recerca (vegeu annex 1). La durada de les activitats
finançades serà d’un any extensible a un altre.
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Criteris generals:
La Comissió d'Ètica i Recerca (CER) resoldrà la convocatòria a partir de la
valoració de cada projecte. La Comissió podrà demanar, si així ho considera,
l'opinió d’avaluadors externs. La CER estableix els criteris següents:
-

Ser grup SGR

-

Haver publicat articles en revistes indexades a ISI, o altres bases de
dades com l’Scopus, DICE-CINDOC i ERIH durant els tres anys anteriors a
la convocatòria

-

Gaudir d’un projecte amb subvenció externa (a efectes d’aquesta
convocatòria els ajuts Blanquerna, Ethos i URL es consideren interns; no
es comptabilitzen ni els ajuts en forma de becari FI, FPU, FPI ni els ajuts
BRB)

-

Haver defensat una tesi doctoral durant els tres anys anteriors a la
convocatòria

-

Continuïtat del projecte presentat

La condició de beneficiari s’obtindrà en el moment d’acceptació de l’ajut, que es
formalitzarà mitjançant la signatura del conveni corresponent.
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P R O G R A M A
S U P O R T
“ O P E N

A

L A

T R A D U C C I Ó

A C C E S S ”

I

D ’ A R T I C L E S

D A D E S

D E L

2
A

L A

D E

P U B L I C A C I Ó
L E S

B A S E S

D E

W O S

Objectiu: La Facultat té entre els seus objectius prioritaris estimular i promoure les
publicacions del professorat en revistes d’impacte.
Cada cop es fa més evident –en els processos d’acreditació de la recerca o en el
reconeixement dels grups per part dels organismes competents– que una de les
variables que té més pes en la carrera acadèmica i investigadora del professorat
universitari té a veure amb les publicacions en les revistes d’impacte de les respectives
disciplines. En l’actualitat, aquestes publicacions són majoritàriament escrites en
llengua anglesa i cada cop més requereixen l’accés obert.
ACCIÓ 2.1. Suport a la traducció d’articles amb factor d’impacte
Per tal d’impulsar la publicació en revistes amb factor d’impacte i donar suport al PDI i
els seus doctorands becats que publiquin, la FPCEE Blanquerna subvencionarà el 90%
del cost de la traducció dels articles que es publiquin en revistes amb factor d’impacte.
Per sol·licitar aquest ajut s’haurà de lliurar la factura del cost de la traducció a l’Oficina
de Recerca, un cop l’article estigui publicat i indexat, i una fotocòpia o separata de la
seva publicació.
ACCIÓ 2.2. Suport a les publicacions “Open Access”
Per tal d’impulsar la publicació en revistes “Open Access” amb factor d’impacte i donar
suport al PDI i els seus doctorands becats que publiquin, la FPCEE Blanquerna
subvencionarà el 90% del cost de la publicació “Open Access” dels articles que es
publiquin en revistes amb factor d’impacte.
Per sol·licitar aquest ajut s’haurà de lliurar la factura del cost de la publicació a l’Oficina
de Recerca, un cop l’article estigui publicat i indexat, i una fotocòpia o separata de la
seva publicació.
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En relació a les accions 2.1. i 2.2.:
a) Es consideren publicacions amb factor d’impacte aquelles indexades a les bases
de dades de l’Institute for Science Index (ISI), bé en el Science Citation Index
(SCI – ISI), bé en el Social Sciences Citation Index (SSCI – ISI) o bé en l’Arts and
Humanities, preferentment en les que tinguin valors més alts dintre de la seva
categoria en el Journal Citation Report.
b) Per gaudir d’aquests ajuts s’ha de fer constar la filiació a tots els documents
signats per professors i becaris de recerca de la Facultat d’acord amb el model
següent:
Universitat Ramon Llull*
FPCEE Blanquerna*
departament**
* Imprescindible
** Opcional. Nom del departament: Psicologia / Ciències de l’Educació / Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport.

c) Ambdós ajuts són excloents, és a dir, només es podrà sol·licitar un dels ajuts
per al mateix article. Així mateix, tampoc es podran sol·licitar aquests ajuts si ja
s’ha rebut alguna subvenció per a la publicació o traducció de l’article en el
marc d’un projecte de recerca o de qualsevol altre ajut, ni si l’autor ha gaudit
d’un ajut per a la intensificació del recerca en el període d’elaboració de la
publicació.
d) L’import concedit no podrà sobrepassar en cap cas els 1.000€
e) Amb la finalitat de fomentar i facilitar la publicació de treballs originals dels
grups de recerca de la Facultat, convé tenir present que Aloma reuneix els
requisits editorials i de difusió de les revistes científiques per tal que pugui ser
indexada a les bases de dades de referència en les nostres disciplines.
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P R O G R A M A
A J U T S

A

L ’ O B T E N C I Ó

3

D E L

D O C T O R A T

Objectiu: Facilitar la finalització de les tesis doctorals del professorat de la facultat
vinculat als grups de recerca.

ACCIÓ 3.1. Ajut a la tesi doctoral del professorat de la FPCEE Blanquerna
Cada curs acadèmic, a través de la convocatòria corresponent, la Facultat ajudarà un
professor a temps complet que necessiti un període de temps per acabar la tesi
doctoral amb la concessió d’un semestre sabàtic.
Els criteris que es tindran en compte per a la concessió són:
1. El temps necessari per acabar la tesi, certificat pel director.
2. Estar matriculat en un programa de doctorat de la Facultat.
3. La vinculació del projecte de tesi a un grup de recerca de la Facultat.
4. Les responsabilitats de gestió desenvolupades pel sol·licitant dins de la
institució.
5. L’antiguitat de la vinculació a la Facultat.
L’acceptació d’aquest ajut comportarà el compromís, per un costat, de defensar la tesi
en un termini màxim d’un any des de la finalització de l’ajut i, per l’altre, de romandre
a la Facultat com a mínim dos cursos des de la defensa de la tesi. El professor signarà
un document en què manifesti clarament el seu compromís.
ACCIÓ 3.2. Ajut a les despeses derivades de l’edició i correcció de la tesi
El professorat i els becaris de recerca de la Facultat poden sol·licitar un ajut econòmic
per a les tasques d’edició i publicació d’aquest treball. L’import màxim d’aquest ajut
serà de 300€ per sol·licitant.
Per acollir-se a aquest ajut s’haurà de presentar:


Una instància en la qual se sol·liciti la concessió d’aquest ajut.



Factures fins a un valor màxim de 300€ per algun d’aquests conceptes:

12

Pla general de recerca i doctorat
2019/2021

-

Correcció lingüística

-

Impressió

-

Enquadernació

ACCIÓ 3.3. Ajut per a l’obtenció del doctorat internacional
La Facultat podrà pagar el viatge i l’estada de com a màxim un professor d’una
universitat d’altres països per tal que participi en tribunals de tesi de la Facultat a fi de
facilitar l’obtenció del doctorat internacional als estudiants de doctorat, d’acord amb
l’informe d’idoneïtat emès per la Comissió de Doctorat i segons les disponibilitats
pressupostàries.
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P R O G R A M A
S U P O R T

A L S

4

I N V E S T I G A D O R S

E N

F O R M A C I Ó

Objectiu: Dotar els grups de recerca d’investigadors en formació que es preparin per
obtenir el doctorat.

Un dels objectius de la Facultat és promoure la recerca mitjançant la formació de joves
investigadors inserits en els grups de recerca de la Facultat. Amb aquesta finalitat es
proposen les accions següents:
ACCIÓ 4.1. Programa de formació d’investigadors Blanquerna (BRB)
El programa de formació d’investigadors Blanquerna es regirà pel RD 103/2019, d’1 de
març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació. Quan es
disposi de places per cobrir, normalment a començament de curs, la Facultat farà
pública la convocatòria de beques de formació d’investigadors Blanquerna adreçada
als estudiants admesos en un dels programes de doctorat de la Facultat.
L’adjudicació de la beca és incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries
que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca; en tot cas, qualsevol excepció
requerirà el vistiplau de l’investigador principal i l’autorització del degà.
Al setembre, tots els becaris hauran de lliurar un informe de seguiment a la vicedegana
d’Estudis de Postgrau i Recerca en què es deixarà constància de les tasques dutes a
terme des de l’inici del curs i de les que durà a terme fins al final del curs. Aquest
informe haurà de tenir el vistiplau de l’investigador principal.
Els becaris podran distribuir el seu horari de treball en funció de les tasques a realitzar i
previ acord amb l’Investigador Principal del seu grup. La Facultat els proporcionarà
espais de treball a les aules de recerca que la Facultat té habilitades per a aquesta
finalitat o als instituts de recerca.
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ACCIÓ 4.2. Programa de formació d’investigadors subvencionats externament (FI,
FPU, FPI)
La facultat donarà suport als grups de recerca que presentin sol·licituds a
convocatòries externes a fi d’incorporar becaris predoctorals.
Els becaris podran distribuir el seu horari de treball en funció de les tasques a realitzar i
previ acord amb l’Investigador Principal del seu grup. La Facultat els proporcionarà
espais de treball a les aules de recerca que la Facultat té habilitades per a aquesta
finalitat o als instituts de recerca.
ACCIÓ 4.3. Col·laboradors de recerca (CR)
Els investigadors principals podran sol·licitar a l’Oficina de Recerca el reconeixement
com a col·laboradors de recerca a estudiants de darrer curs de grau, màster o
doctorat, professionals no acadèmics i professors d’altres universitats durant un
període limitat de temps. Durant la seva col·laboració podran utilitzar l’aula de recerca
i tenir accés a la xarxa, la biblioteca..., però no podran rebre cap retribució econòmica
de la Facultat. Amb tot, la seva dedicació podrà ser reconeguda amb la participació en
les publicacions en les quals col·laborin i, a proposta de l’investigador principal, amb
l’acreditació de la tasca investigadora i el reconeixement de la vinculació al grup de
recerca.
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P R O G R A M A
S U P O R T

A

L A

5

I N T E R N A C I O N A L I T Z A C I Ó

A C R E D I T A C I Ó

D E L

I

P D I

Objectiu: La Facultat vol fomentar que els grups de recerca estableixin aliances amb
altres grups estatals i internacionals; a més, vol promoure que els investigadors puguin
compartir amb altres investigadors línies i projectes de recerca i ajudar a la seva
acreditació. Per aquest motiu, la Facultat ajudarà a finançar les despeses derivades
d’una estada en una altra universitat o bé de la participació en jornades, simposis i
congressos, així com també aportarà finançament per poder convidar professors
d'altres universitats.
ACCIÓ 5.1. Estades de recerca en altres universitats
Per tal de poder gaudir d’aquest ajut, serà necessari que es presenti la sol·licitud
corresponent a l’Oficina de Recerca en les condicions establertes en la convocatòria
anual.
Requisits:
-

Ser professor/a doctor/a o becari/ària de recerca de la FPCEE.

-

Que l’estada de recerca internacional tingui una durada superior a un mes i
preferentment d’entre tres i sis mesos.

-

Que l’estada no afecti la docència o, si l’afecta, que tingui el vistiplau de la
vicedegana de grau.

-

Que l’investigador/a presenti un document d’acceptació/invitació de la universitat
o centre de recerca que l’acull.

Criteris d’atorgament:
-

La col·laboració en algun projecte de recerca entre ambdues universitats / grups de
recerca (la d’acollida i la Facultat).

-

Que el pla de treball contempli la publicació conjunta de com a mínim un article en
una revista científica amb factor d’impacte.

-

Valoració, per part de l’Equip Directiu, de la trajectòria del professor/a i de la seva
projecció docent i investigadora acreditada per l’investigador/a principal del GR al
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qual s’adscriu i pel director/a de Grau
-

Es donarà prioritat als professors/es que hagin dirigit tesis doctorals o treballs
finals de màster i que hagin participat en tribunals a la Facultat, publicat articles en
revistes indexades o capítols de llibre, o obtingut ajuts en convocatòries
competitives. En el cas dels becaris, es prioritzaran les sol•licituds d’aquells qui
hagin superat el primer any de la beca.

-

L’antiguitat de la vinculació del professor/a a la Facultat.

-

La càrrega lectiva del període sol•licitat.

-

Les responsabilitats de gestió desenvolupades dins la institució.

La sol·licitud ha de ser aprovada per l’Equip Directiu amb l’informe favorable del
Vicedeganat.
ACCIÓ 5.2. Participació en jornades, simposis i congressos
Cada professor, investigador o becari podrà demanar subvenció per participar en
congressos de caràcter internacional sempre que s’hi presenti comunicació, ponència o
pòster. La sol·licitud s’ha de presentar com a mínim amb un mes d’antelació. No es
donaran ajuts per a la mera assistència a jornades, simposis o congressos. Atesa
l’especificitat del programa, queda exclòs dels ajuts qualsevol tipus de curs. Amb criteri
general, el professorat podrà sol·licitar una subvenció cada curs acadèmic.
Requisits:
Cal tenir l’autorització corresponent del Vicedeganat d’Estudis Socials i de la Salut i
d’Ordenació Acadèmica. Com a màxim, s’autoritzarà i subvencionarà la participació de
dos professors, investigadors o becaris de la Facultat per comunicació o pòster en un
mateix congrés. La Facultat, a través del Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Recerca,
estudiarà i resoldrà cada sol·licitud.
Quantia de l’ajut:
El màxim que es podrà subvencionar serà de 900€ per persona i curs. Aquells grups
que rebin subvenció interna o externa amb una partida destinada a la participació en
congressos hauran de fer servir prioritàriament aquests recursos per als membres dels
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seus grups de recerca.
L’import de l’ajut es destinarà en primer lloc a pagar les despeses de viatge. L’Oficina
de Recerca gestionarà la compra dels bitllets. Si el cost del bitllet és inferior als 900€,
es cobriran també altres despeses, ja sigui
a) dietes a raó de 13€/àpat/dia
b) d’altres (inscripció, desplaçaments, dietes, allotjament) que es justifiquin fins
arribar al total de 900€. En aquest cas l’import s’abonarà per nòmina i estarà
sotmès a les retencions corresponents.
ACCIÓ 5.3. PDI convidat
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i a partir d’un projecte, es podrà
convidar, cada curs i per a tota la Facultat, fins a quatre professors d’altres universitats
que puguin aportar:
1.

La seva experiència en una recerca conjunta o similar a les dels grups de
recerca de la Facultat.

2.

La possibilitat de contactes entre el seu equip de recerca i el de la Facultat.

3.

L’inici de projectes coordinats.

En cada cas, l’Equip Directiu aprovarà l’import de cada ajut prèvia valoració de la
corresponent sol·licitud que haurà d’incloure:
a) Currículum Vitae del PDI convidat
b) Justificació de la visita
c) Període i tasques previstes
d) Resultats esperats.
L’import de l’ajut es destinarà a pagar viatges, allotjament i/o dietes.
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ACCIÓ 5.4. Ajuts als directors de tesi i a la participació en tribunals
El professorat no inclòs en les categories de 30 i 38 hores de dedicació té dret a dos
tipus d’ajuts.


La Facultat ajudarà els professors amb 600€ per cada tesi dirigida i aprovada
en els programes de doctorat de la Facultat.



S’ajudarà els professors de la Facultat que participin com a membres de
tribunal de tesis defensades a la Facultat amb 200€.



S’ajudarà els professors de la Facultat que participin en tribunals de
defenses dels treballs finals dels màsters universitaris o de Plans de Recerca
de Doctorat amb 200€, sempre que no tinguin docència al màster i que no
ho tinguin previst a la dedicació.

Per a tot el professorat, dirigir o codirigir una tesi doctoral constituirà un criteri per a la
concessió de finançament per a estades de recerca en altres universitats i per a la
subvenció de la participació en jornades.
ACCIÓ 5.5. Doctors en vies d’acreditació
La Facultat donarà suport/assessorament individualitzat als doctors en vies
d’acreditació mitjançant l’Oficina de Recerca per tal que puguin reunir els criteris per
aconseguir l’acreditació de lector.
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P R O G R A M A
A J U T S
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I N F R A E S T R U C T U R A

Objectiu: Millorar l'espai per als investigadors actualitzant i dotant d’equipament nou
els laboratoris de Psicologia, Psicofisiologia, Logopèdia i Ciències de l’Esport; mantenir
les unitats de recerca existents per als becaris dels grups; facilitar l’obtenció de llibres i
articles dels grups de recerca; i mantenir l’Oficina de Recerca.
ACCIÓ 6.1. Laboratoris
La Facultat, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, mantindrà i dotarà
d’equipament nou els laboratoris de Psicologia, Psicofisiologia, Logopèdia i Ciències de
l’Esport, que podran ser utilitzats per a la docència i per a la recerca. En cas que es
necessiti un material molt específic, s’intentarà establir convenis amb altres centres.
ACCIÓ 6.2. Espais de recerca
Es procurarà mantenir i, si és el cas, millorar l’equipament i les condicions de les aules i
els instituts de recerca.
ACCIÓ 6.3. Dotació als grups de recerca
La Facultat ajudarà econòmicament els grups de recerca que no rebin una subvenció
externa en l'obtenció d’articles i llibres, a través de la Biblioteca de la Facultat.
ACCIÓ 6.4. Suport lingüístic
Es facilitarà suport a la traducció, revisió d’estil i revisió lingüística d’articles de revista
als professors que ho demanin, mitjançant el full corresponent de sol·licitud, i fins a un
màxim de trenta pàgines durant cada curs acadèmic.
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ACCIÓ 6.5.- Oficina de Recerca
L’objectiu és donar suport logístic a les necessitats dels grups de recerca per tal de
facilitar que puguin accedir en millors condicions al finançament extern. Les funcions
són les següents:
A.- Gestió del Pla general de recerca i doctorat:


Actualització permanent del cens dels grups de recerca, membres i
col·laboradors.



Manteniment de les Aules de Recerca i dels Instituts de Recerca.



Gestió de les accions descrites al Pla General de Recerca i Doctorat.



Convocatòria, gestió i assessorament de les beques, tant per al PDI com per
als becaris (CER, BRB, FI, FPU i d’altres).



Gestió de les convocatòries, resolucions i control pressupostari dels ajuts a la
investigació dels grups de recerca.



Gestió de despeses generals.



Elaboració de la memòria anual.



Suport als grups amb el programa GREC.

B.- Suport administratiu als grups:


Informació de les convocatòries.



Suport a la gestió de sol·licitud de convocatòries de beques i ajuts a la
recerca externa.



Assessorar en el compliment formal dels requisits.



Tramitar la documentació.



Fer d’intermediari amb el Vicerectorat de Recerca i Innovació.

ACCIÓ 6.6. Suport metodològic
Els grups de recerca de la Facultat podran rebre suport metodològic o estadístic a
través de la Unitat de Suport Metodològic de la Oficina de Recerca i mitjançant la
presentació d’una sol·licitud normalitzada a la mateixa Oficina.
Aquest tipus de suport rebrà una subvenció de la facultat en el cas que se’n justifiqui la
necessitat i que es destini a projectes de recerca competitius i amb dotació econòmica,
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excepte en els casos que els projectes ja hagin rebut un ajut específic per a aquest
suport.
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P R O F E S S O R A T

Objectiu: Es fa necessari avaluar la recerca del professorat, tant per l’eficàcia i
eficiència de les mesures recollides en aquest PGRiD com per les previsions de l’acord
pres recentment sobre la carrera professional del professorat.

Cada tres anys els professors hauran d’emplenar un document facilitat per la Oficina
de Recerca sobre la seva activitat de recerca en els tres anys anteriors.
Aquest informe inclou els conceptes següents:
1. Publicació en revistes indexades a les bases de dades de l’ISI.
2. Publicació en altres revistes indexades.
3. Obtenció d’un ajut per a un projecte en una convocatòria competitiva nacional
o internacional.
4. Direcció de tesis doctorals.
5. Mobilitat de recerca nacional o internacional.
6. Organització de congressos internacionals.
7. Altres.
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PROGRAMES DE DOCTORAT
2019-2021

24

Pla general de recerca i doctorat
2019/2021

DOCTORAT
Coordinador: Dr. Jordi Segura Bernal
Durada: 3 anys o 5 anys (dedicació parcial)
Els programes de doctorat es regeixen pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel
qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i l’article 25 del Reial decret
1391/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel
que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
La finalitat dels estudis de doctorat és la formació avançada de l’estudiant en mètodes
i tècniques de recerca, mitjançant l’elaboració d’un pla de recerca, i la presentació
d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original de recerca, que pot presentarse en el format tradicional de memòria o per compendi de publicacions. La superació
d’aquests estudis dóna dret a l’obtenció del títol de doctor, que representa el nivell
més elevat d’educació superior.
Les vies d’accés general per accedir a un programa de doctorat són:
a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de
l’EEES que habiliti per l’accés al MU i haver superat 300 ECTS, dels que al menys
60 siguin de nivell de MU.
b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Graduat/da, que tingui una
durada, al menys, de 300 ECTS.
c) Haver superat la prova d’accés a una formació sanitària especialitzada i haver
superat amb avaluació positiva dos anys de formació.
d) Estar en possessió d’un títol obtingut a un sistema educatiu estranger que doni
accés a un programa de doctorat en aquell país.
e) Estar en possessió d’un títol de doctor.

Els estudis de doctorat es cursen amb l’adscripció a un grup de recerca de la facultat.
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DOCTORAT EN PSICOLOGIA
Coordinador del programa: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Els objectius del programes de doctorat són:
1. Formar investigadors qualificats en el camp científic de la Psicologia així com
professionals competitius.
2. Oferir un programa de doctorat de qualitat, a partir de principis de coherència
epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la recerca
en els processos psicològics en contextos i escenaris diversos.
3. Potenciar la difusió dels treballs de recerca i tesis a través de la participació en
congressos i fòrums científics i publicacions rellevants de l’àmbit d’estudi.
4. Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del
programa, així com la seva participació en xarxes de recerca.
5. Generar estudis de la màxima competència en línies de recerca impulsades des
dels grups de recerca del Departament de Psicologia.

Línies de recerca
Per conèixer les línies de recerca del programa de doctorat en Psicologia es pot
consultar la informació que donen els grups de recerca:
Grup de Recerca en Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI).
Dr. Climent Giné
Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge,
lectura i escriptura. SINTE-Lest. Dra. Montserrat Castelló
Grup de Recerca en Comunicació i Salut (COMSAL). Dr. Jordi Segura
Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi. Dr. Carlos Moreno
Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF). Dr. Carles Pérez-Testor
Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context (PSICOPERSONA). Dr. Josep Gallifa
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DOCTORAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT
Coordinador del programa: Dr. Xavier Pujadas i Martí
Els objectius del programes de doctorat són:
1. Formar investigadors qualificats en el camp científic de l’Educació i l’Activitat
Física, així com professionals competitius.
2. Oferir un programa de doctorat de qualitat, a partir de principis de coherència
epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la recerca
en els processos educatius en contextos i escenaris diversos, així com sobre la
interacció entre educació, esport i societat.
3. Potenciar la difusió dels treballs de recerca i tesis a través de la participació en
congressos i fòrums científics i publicacions rellevants de l’àmbit d’estudi.
4. Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del
programa, així com la seva participació en xarxes de recerca.
5. Generar estudis de la màxima competència en línies de recerca impulsades des
dels grups de recerca dels departaments de Ciències de l’Educació i de Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport de la URL.
Aquest programa es fa en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Salut
Blanquerna i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Línies de recerca
Per conèixer les línies de recerca del programa de doctorat en Ciències de l’Educació i
de l’Esport es pot consultar la informació que donen els grups de recerca:
Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES). Dr. Xavier Pujadas
Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE). Dra. Myriam Guerra
Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Dr. Jordi Riera
Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge,
lectura i escriptura. SINTE-Lest. Dra. Montserrat Castelló
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DOCTORAT EN PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ (INTERUNIVERSITARI)
Coordinadora del programa: Dra. Montserrat Castelló i Badia
El programa es pot consultar a la seu de la Universitat de Barcelona, coordinadora del
programa.

Grups de recerca:
Grup de Recerca en Interacció i Influència Educativa, GRINTIE
Coord.: Dr. César Coll
Grup de Recerca en Representacions Externes i Aprenentatges Escolars, GRAE
Coord.: Dr. Eduard Martí
Grup de Recerca de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i
Habilitació, UTAC
Coord.: Dra. Carme Basil
Grup de Recerca en Ensenyança i Aprenentatge de la Llengua Escrita, LLEIRA
Coord.: Dra. Ana Teberosky
Grup de Recerca en Lectura, Escriptura i Adquisició de Coneixements, LEAC
Coord.: Dra. Isabel Solé
Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat,
DEHISI
Coord.: Dr. José Luis Lalueza
Grup de Recerca en Identitat i Estratègies Docents, SINTE-IdentitES
Coord.: Dr. Carles Monereo
Grup de Recerca en Aprenentatge entre Iguals, SINTE-GRAI
Coord.: Dr. David Duran
Grupo de Recerca en Cultura i Educació, GRICE
Coord.: Dr. Ignasi Vila
Grup de recerca en Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius, DISQUAVI
Coord.: Dr. Climent Giné
Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge,
lectura i escriptura. SINTE-Lest
Coord.: Dra. Montserrat Castelló

28

Pla general de recerca i doctorat
2019/2021

DOCTORAT EN PSICOLOGIA APLICADA
Coordinadora del programa: Dra. Úrsula Oberst
El programa es pot consultar a la seu de la Universitat de Barcelona, coordinadora del
programa.

Grups de recerca:
Grup d’Investigació en Parella i Familia GRPF (URL; 2014 SGR 953)
Coord: Dr Carles Pérez i Testor
Grup d’investigació en Comunicació i Salut COMSAL (URL; 2014 SGR 1088)
Coord: Dr Jordi Segura Bernal
Psicología, Persona i Context PSICOPERSONA, subgrup Conductes Desadaptatives,
ConDesA (URL; 2014 SGR 1126)
Coord: Dr. Carles Moreno
Addiction and aberrant behaviour (NTU)
Development, interaction, and social relations (NTU)
Well-being (NTU)
Sexual offences, crime and misconduct reseach unit (SOCAMRU) (NTU)
The International gaming research unit (IGRU) (NTU)
Human Development, Psychology of Adulthood and Aging. Retirement, Psychological
Well-Being, Health and Quality of Life (UPC)
Developmental psychopathology, attachment and clinical assessment of children and
adolescents (UCP)
Gender, crime and punishment; gender and migrations control; Young offenders. (UCP)
Development, risk and resilience; pregnancy, infertility and undergoing medically
assisted reproduction; pregnancy and alcohol. (UCP)
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Attachment, family and couples (UCP)
Mental Health, promotion, Young people, caregiving experience (UCP)
Developmental trajectòries, risk amd vulnerabilities, in particular problems of family
transitions (pregnancy, parenting, post-divorce, grieving processes) in situations of
vulnerability (prematurity, special educational needs, serious illness) (UPC)
The interplay between psychological and neurophysiological processes in social
neurosciences (UCP)
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ANNEXOS
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P R O T O C O L

P R O J E C T E S

D E

R E C E R C A

1. Identificació del projecte
Un primer full en què s’inclogui: títol del projecte, investigador principal, investigadors i
col·laboradors i institucions col·laboradores.

2. Antecedents i estat actual del tema
Entre 3 i 5 fulls incloent-hi les referències bibliogràfiques.
3. Objectius concrets de l’estudi i hipòtesi
Màxim 1 full.
4. Mètode
Màxim 4 fulls en què s’inclogui el tipus de disseny, els participants, els
instruments, el procediment i l’anàlisi de les dades.
5. Previsió de la publicació de resultats en revistes científiques
Màxim 1 full.
6. Etapes i calendari del desenvolupament del projecte
Cal que hi consti el responsable de cada fase.
7. Pressupost
Cal diferenciar entre el cost total i el cost per al qual es demana ajut. S’han de
detallar les partides, és a dir, a què i com es dedicaria aquest ajut: instruments,
col·laboradors de recerca, llibres, fotocòpies, assistència a cursos especialitzats,
etc. Sempre que sigui possible, caldria concretar al màxim les diferents partides
del pressupost. Per exemple, si es tracta de llibres o de congressos i ja se’n
coneixen els títols, és convenient indicar-ho. No es poden incloure partides per a
la participació en congressos atès que ja hi ha una partida específica al PGRiD.
8. Fonts de finançament
Ajuts rebuts i ajuts sol·licitats o que se sol·licitaran.
9. Implicacions ètiques
10. Currículum del grup de recerca Segons curriculum vitae extret del GREC.
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B l a n q u e r n a

 Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC
(PSiTIC). Grup consolidat*
Dr. Jordi Riera
 Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES). Grup consolidat*
Dr. Xavier Pujadas
 Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i
aprenentatge, lectura i escriptura. SINTE-Lest. Grup consolidat*
Dra. Montserrat Castelló
 Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context. Grup consolidat*.
Dr. Josep Gallifa
 Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF). Amb la Fundació Vidal i
Barraquer. Grup consolidat*
Dr. Carles Pérez
 Grup de Recerca en Comunicació i Salut. Amb el Consorci Sanitari del
Maresme (Mataró) Grup consolidat*
Dr. Jordi Segura
 Grup de Recerca en Identitat i Diàleg Intercultural (IDI).
Dr. Xavier Marín
 Grup de Recerca en Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius. Grup
consolidat*
Dra. Elisabeth Alomar
 Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE). Grup consolidat*
Dra. Myriam Guerra
 Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi.
Dra. Susana del Cerro
 Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en
l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL) Grup consolidat*
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Dra. Maria González
*Reconeguts com a grups de recerca de la Generalitat de Catalunya (SGR 2014).
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