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1. Objectius generals i específics  

El pla de Recerca és un document de caràcter estratègic que defineix i orienta la recerca que 

es duu a terme a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per un determinat 

període de temps. Considerant que la planificació estratègica de la facultat està establerta 

per al període 2016-2020 i que els programes europeus i nacionals també finalitzen el 2020, 

aquest Pla Estratègic de Recerca és per al bienni 2018-2020. 

Per a definir les seves finalitats s'han tingut en compte l'agenda europea d’investigació, les 

polítiques i normatives nacionals, estatals i comunitàries, la regulació de la Universitat Ra-

mon Llull (URL), i els documents estratègics de la pròpia Facultat. Algunes d’aquestes finali-

tats són més generals i comuns a altres centres de la URL: 

 

• Ajustar progressivament la recerca de la Facultat als marcs legislatius i administratius  

(autonòmics,  estatals  i  europeus)  i  a  les  directrius  de la URL. 

• Donar suport al grup de recerca per tal de que pugui dur a terme els seus projectes, 

sobretot estimulant la participació en les diferents convocatòries competitives per a 

l’obtenció de fons de finançament. 

• Fomentar les polítiques de resultats de la recerca i de la seva divulgació, sobretot a 

través de publicacions en revistes internacionals indexades amb alt factor d’impacte. 

• Fomentar la col·laboració amb altres grups i institucions de recerca de l’àmbit estatal 

i, sobretot, internacional. 

• Fomentar la creació i presentació de projectes en convocatòries internacionals de ca-

ràcter competitiu. 
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De manera més especifica, durant aquest bienni, els esforços s’orientaran fonamentalment als 

següents objectius estratègics: 

 

1. Desenvolupar un marc estable amb criteris i procediments per al foment i la realització 

de la recerca en la Facultat. 

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

tar el nombre de doctors acreditats entre el professorat. 

3. Oferir suport perquè el Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) pugui complir 

les exigències per presentar-se com a grup de recerca consolidat en una propera convo-

catòria SGR. 

4. Promoure i consolidar línies d’investigació emergents a la Facultat. 

5. Afavorir condicions d'internacionalització de la recerca amb aliances internacionals amb 

altres països d’Europa i/o amb Estats Units.  

6. Promoure la captació de recursos per a la recerca en projectes competitius a nivell na-

cional i europeu. 

7. Millorar les competències en recerca del claustre en metodologia de recerca i comuni-

cació científica-divulgativa. 

8. Maximitzar el nombre d'articles en revistes indexades amb alt factor d’impacte fruit dels 

projectes de recerca competitius i de les experiències de recerca aplicada realitzades en 

col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés. 

9. Millorar el nivell d'indexació de la Revista d’Educació Social com a mecanisme per incre-

mentar la divulgació de la recerca pròpia. 

10. Desenvolupar un estudi per un programa de doctorat propi. 

 

Aquests objectius es corresponen amb aquells marcats pel Pla Estratègic de la Facultat 2016-

2020, on també es defineixen els indicadors esperats per el 2020. Les accions per al 

desenvolupament de cadascun d'aquests objectius s'especifiquen anualment al Programa de 

la Facultat, mentre que el Pla de Recerca alinea l’orientació estratègica i defineix els 

instruments institucionals de suport a la consecució d'aquests objectius.  
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Cal remarcar que l'objectiu de desenvolupament d'un doctorat propi figura des de l'any de 

2016 en el Pla Estratègic de la Facultat i marca de forma més significativa l'orientació del Pla 

de Recerca 2018-20.  

 

Els recents assoliments del GIAS, l'actual volum d'estudiants de doctorat i l'èxit de les primeres 

tesis defensades ens posicionen favorablement respecte a les perspectives d'un doctorat 

propi. No obstant això, els requisits de les agències certificadores exigeixen la reorientació 

d'algunes de les nostres polítiques, especialment respecte a les línies de recerca. Es valora 

especialment la producció per línies de recerca, la capacitat de direcció de tesis, l'obtenció de 

projectes competitius i les polítiques de suport als doctorands, amb la contractació pre-post 

doctoral. El Pla de Recerca 2018-20 s'alinea amb aquestes exigències i proposa una 

reorientació de la nostra producció per tal d’afavorir el compliment d'aquests requisits. 
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2. Línies de recerca prioritàries  
 

Les línies de recerca prioritàries de la nostra Facultat es defineixen a partir de l'ideari de la 

Fundació Pere Tarrés i de la seva vocació en l’acció social. Com a centre federat de la Univer-

sitat Ramón Llull les línies de recerca també es relacionen amb les orientacions estratègi-

ques de la política de recerca universitària. A més a més, reflecteixen les àrees de coneixe-

ment dels itineraris formatius i dels docents de la nostra Facultat i s'alineen amb les prioritats 

que estableixen les administracions en el camp de la recerca.  

 

De l’ideari de la Fundació, entenem que la recerca ha d'estar al servei de la persona, i que els 

fruits dels seus desenvolupament han d'estar en favor de la participació, del diàleg i de la con-

certació social; la primacia de la societat civil i dels grups intermedis; l’economia social de mer-

cat; la solidaritat i el voluntariat; els drets humans, socials i dels pobles; així com la consciència 

ecològica (Fundació Pere Tarrés, 2011).  

 

La recerca a la Facultat Pere Tarrés també ha de tenir en compte la vocació de la Fundació Pere 

Tarrés en àrees com l’educació en el lleure d’infants i joves, la promoció de l'educació en el 

temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associa-

tiu. 

 

Des del punt de vista universitari, les línies estratègiques de recerca de la Universitat Ramon 

Llull es defineixen a partir de l'aliança interuniversitària Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 

2015), una agregació estratègica de tres universitats d'iniciativa social - la Universidad de 

Deusto, la Universidad Pontifícia Comillas i la Universitat Ramon Llull- que s'estén mitjançant 

un acord de cooperació estratègica avançada a les universitats nord-americanes Georgetown 

University, Boston College i Fordham University. ACM 2015 centra l’activitat col·laborativa al 

voltant de cinc àrees-focus, enteses com a àrees temàtiques d’especialització on cooperen di-

verses disciplines amb la finalitat de resoldre un repte social. Les cinc àrees-focus són: Innova-

ció social i canvi social; Management i responsabilitat social; Educació: innovació, competèn-

cies i valors; Salut i biociències; Energia i sostenibilitat (Aristos Campus Mundus, 2015) 

 

  

http://www.aristoscampusmundus.net/
http://www.deusto.es/
http://www.deusto.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.url.edu/
http://www.georgetown.edu/
http://www.georgetown.edu/
http://www.bc.edu/
http://www.fordham.edu/
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Els àmbits de coneixements dels nostres itineraris formatius en Educació Social i Treball Social 

i la formació de postgraus i de màsters universitaris oficials són igualment rellevants per definir 

l'orientació de la nostra recerca. De fet, les línies de recerca actuals de la Facultat es relacionen 

amb els nostres programes formatius, especialment els de postgrau. Els màsters universitaris 

ofereixen l'oportunitat de desenvolupar talents amb vocació acadèmica i oportunitats per vin-

cular-se a projectes d'investigació amb la possibilitat posterior d’ingressar al programa de doc-

torat. Remarquen especialment els Màsters Universitaris de Models i Estratègies d’Acció Social 

i Educativa en la infància i Adolescència, el de Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials 

i el de Gerontologia i Promoció de l’Autonomia Personal. 

 

Respecte a l'agenda europea de recerca, el programa que més directament pauta les prioritats 

d'investigació, és el programa Horizon 2020 (H2020), el programa Marc d'Investigació i Inno-

vació de la Unió Europea per al període 2014-2020. Entre els seus pilars estan els Reptes Socials 

que aporta una resposta directa a les prioritats polítiques i els reptes identificats en l'estratègia 

Europa 2020, tals com la seguretat alimentària, la inclusió social, el canvi climàtic i l'ús eficaç 

dels recursos, la salut i l'envelliment, els mètodes de producció respectuosos del medi ambient 

i la gestió del territori (Comissió Europea, 2014). Cal esmentar que actualment la Comissió Eu-

ropea està treballant al nou programa marc que substituirà el actual Horizon 2020. El nou Pro-

grama Marc de Recerca i Innovació per al període de 2021-2027 es dirà Horizon Europa i im-

plicarà una reorientació de les agendes cap a les seves noves directrius. 

 

A nivell nacional, el marc estratègic de referència per al conjunt d'Espanya en matèria d'inves-

tigació i innovació es el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació - 2017-2020. 

Destaquem la línia estratègica que busca impulsar el potencial i l’impacte de la investigació i 

la innovació en benefici dels reptes de la societat (Ajudes del Programa Estatal de R+D+I Ori-

entada als Reptes de la Societat 2017-2020).  Entre els seus reptes prioritaris estan: la salut, el 

canvi demogràfic i el benestar; les ciències socials, les humanitats i els reptes socials; societat, 

economia i cultura digitals, la seguretat i qualitat alimentària i el canvi climàtic, entre d’altres. 

 

Per il·lustrar, el projecte de I+D - Oci, Acció Sociocultural i Cohesió Social,  desenvolupat per el 

GIAS, ha estat finançat precisament per aquest programa, en la seva versió anterior, en el 

repte de Tecnologies Facilitadores Essencials: Canvis i Innovacions Socials (edició 2013-2016). 
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A nivell de Catalunya, el marc de referència per la recerca autonòmica és l’Estratègia de re-

cerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que té per objec-

tiu estratègic millorar globalment el sistema innovador català, reforçar la competitivitat de les 

empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalit-

zació i l'emprenedoria. 

 

En el quadre a baix es resumeixen les àrees de recerca a partir dels referents i de les agendes 

comentades anteriorment. Estan destacades les àrees en què la facultat desenvolupa la seva 

recerca de forma més expressiva. 

 

 
 

 

 

FPT URL – ACM 2015 Facultat Horizon2020 Pla Nacional RIS3CAT 
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2.1 Línies de recerca de la facultat: reptes i accions prioritàries 
 

Avui el grup de recerca GIAS reuneix tres grans línies d'investigació que es relacionen amb 

l'experiència investigadora de la Facultat i amb algunes de les nostres àrees de formació: 1) 

Acció Comunitària i Desenvolupament Social, 2) Governança, Gestió i Polítiques Socials i 3) 

Ètica, Responsabilitat Professional, Competències i Tècniques en Contextos Complexos. 

 

L’expertesa dels investigadors i els avanços ja realitzats pel Grup GIAS han possibilitat que al 

2017 sigui reconegut com a grup de recerca pre-consolidat per la Generalitat de Catalunya per 

el període de 2017-2020, tot un mèrit de les línies d’investigació actuals. 

 

No obstant això, l'informe d'avaluació emès per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR), assenyala alguns punts a treballar, com la falta d'internacionalització en les 

publicacions i projectes, la necessitat de més lideratges, l'amplitud de l'agenda, la necessitat de 

focalització i la necessitat de potenciar la participació en projectes d'investigació finançats a 

nivell internacional.  

  

D'altra banda, cada línia es troba en un moment particular, amb interessos i reptes propis. 

També existeixen nous interessos d'investigació en el si de la nostra comunitat acadèmica. 

Diferents projectes, com els finançats per la Fundació Pere Tarrés, apunten cap a nous temes 

com la salut, la seguretat alimentària, la innovació, les tecnologies digitals i les necessitats no 

materials. Igualment, el nou màster en gerontologia requereix l'increment de la nostra pro-

ducció científica en l’àmbit de salut, benestar i envelliment. 

 

Entretant, la pluralitat de projectes, més aviat petits, i els ritmes propis de cada equip de recerca, 

podria comportar un possible risc de dispersió de la producció científica de la Facultat. Tal 

dispersió no seria afavoridora ni en el cas de convocatòries SGR ni per a la verificació d'un 

possible programa de doctorat, atès que es valora la producció científica i la capacitat de direcció 

de tesis per línies de recerca. 

 

Se sumen a aquests factors l'anàlisi de la producció científica de la Facultat, conforme els 

indicadors de la Plataforma GREC de la Universitat Ramon Llull (veure Annex), en els quals es 
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pot observar la necessitat d'incrementar les publicacions d'impacte. Els projectes recentment 

acabats segurament resultaran en la millora d'aquests indicadors, però és necessari trobar un 

ritme que asseguri l'estabilitat d'aquesta producció. 

 

Així mateix, les convocatòries competitives són especialment necessàries. Els projectes 

competitius aporten recursos i afavoreixen les xarxes i les aliances amb altres grups universitaris 

nacionals i/o internacionals. A més a més, contribueixen  a la retenció de talents per mitjà de la 

contractació pre-post doctoral. De fet, un dels criteris per poder sol·licitar les Ajudes per a la 

contractació de personal investigador novell (FI) és tenir projectes o contractes de recerca 

vigents, per sobre d'un determinat valor. Sense projectes competitius són limitades les 

possibilitades de creixement. 

 

Seguidament, representem aquestes consideracions respecte dels reptes actuals i les oportu-

nitats en el següent DAFO: 

 

Debilitats  
 
Manca d'internacionalització  
Limitada producció científica d’impacte 
Pocs projectes competitius externs i concentrats 
en una línia 
Manca de lideratges i de focalització 

Amenaces 
 
Dispersió: de la producció científica, dels recursos 
i dels resultats.  
Aïllament: sense aliances internacionals o 
nacionals  
Estancament: no poder retenir talents, no arribar 
als requisits per a grup consolidat, no reunir les 
condicions per a un doctorat propi 

Fortaleses 
  
Status com a  grup pre-consolidat  
Recursos per les línies (SGR) 
Pluralitat de projectes i iniciatives  
Existència de nous interessos d'investigació  
11 doctors acreditats aptes per la direcció 
de tesis 

Oportunitats  
 
Agenda internacional compatible amb els in-
teressos de recerca i amb la vocació de la Fa-
cultat 
Producció científica en àmbits de la formació 
de postgrau (presents o futurs) 
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Considerant l’agenda internacional de recerca mencionada a l’apart anterior, la recomanació 

de l'informe de l'AGAUR, la necessitat de donar espai a nous interessos d’investigació i de fo-

mentar la producció científica de les línies d'acord amb els requisits d'un doctorat propi, pre-

sentem una estratègia de reorientació i desenvolupament de les diferents línies de recerca de 

la Facultat. Les accions prioritàries són: 

• La reorientació de les línies de recerca amb vista a atendre els requisits d'un doctorat 

propi 

• El suport a noves línies d'investigació emergents en coherència amb l'oferta formativa 

d'interès de la Facultat, l’expertesa de la Fundació i les agendes nacional i europea. 

• La promoció de les diferents línies de recerca de forma transversal i equitativa en els 

màsters universitaris i en la formació de postgrau. 

• El foment de lideratges per a la presentació i conducció de projectes d'investigació en 

convocatòries competitives a nivell europeu i internacional. 

• La incorporació de becaris predoctoral/postdoctorals en els projectes d'investigació 

de les línies de recerca. 

• El foment d’oportunitats de producció de tesis doctorals en les diferents línies de re-

cerca. 
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2.2.  Reorientació de les línies de recerca  

Les línies de recerca actuals de la Facultat i que es troben reconegudes en el SGR com a eixos 

de recerca són: 

1) Acció Comunitària i Desenvolupament Social 

2) Governança, Gestió i Polítiques Socials  

3) Ètica, Responsabilitat Professional, Competències i Tècniques en Contextos Complexos. 

 

Pel bienni  2018-2020  la Facultat proposa una reorientació de les línies actuals i la creació de 

línies emergents que responen a la necessitat d'augmentar la nostra capacitat d'investigació i 

de resposta acadèmica enfront d'altres àmbits de coneixement 1) relacionats amb la nostra 

formació, com pot ser el cas de salut i benestar; 2) relacionats a la nostra vocació, com pot ser 

la de necessitats no materials; o 3) relacionat a noves tendències formatives o nous reptes 

professionals, com pot ser la innovació i la incorporació de tecnologies. 

 

D'aquesta manera, es proposa una reorganització de les línies de recerca de la Facultat d'acord 

amb la següent estructura: 

 
1) Acció comunitària i desenvolupament social 

2) Governança, gestió i polítiques socials  

3) Ètica, Responsabilitat Professional i Necessitats no materials   

4) Innovació, tecnologies i tècniques per una societat inclusiva 

5) Salut i benestar psicosocial durant el Cicle Vital 
 

El desenvolupament d'aquestes línies es realitzarà per mitjà del foment de lideratge en aques-

tes àrees i els seus coordinadors passaran a compartir responsabilitats i espais de coordinació 

amb les actuals línies d'investigació pre-consolidades del GIAS .  
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2.3 Incentiu al lideratge i coordinació de línies de recerca 
 
Per orientar i recolzar la producció acadèmica de les línies de recerca s'han dissenyat requisits i 

criteris de producció per el bienni 2018-2020. Aquests criteris es corresponen amb alguns dels 

requisits per a grups emergents de la AGAUR ajustats al perfil de les línies i als objectius 

d'investigació de la Facultat.  

 

L'objectiu últim és afavorir el lideratge amb una política orientada a resultats, però també 

possibilitar que alguna de les línies actuals pugui, en un futur, si es considera oportú, optar a 

presentar-se a les convocatòries de grups de recerca de l'AGAUR, com a un grup propi. D'a-

questa manera, el grup GIAS funcionària durant un temps com una incubadora de nous grups 

de recerca fins que les línies aconsegueixin suficient autonomia i producció per a constituir-se 

com a grup propi. Mentrestant, el grup GIAS podrà seguir valorant i deliberant de forma 

col·lectiva sobre la conveniència de presentar-se de forma conjunta a les convocatòries SGR, 

amb les línies que consideri oportú. 

 

Evidentment, l’objectiu no és que tota línia d'investigació es converteixi en un grup de recerca 

propi. Tanmateix, totes estaran orientades al mateixos resultats esperats, la qual cosa donarà 

més homogeneïtat als esforços del grup com un tot. 

 
Per a això, es proposa un mecanisme d’incentiu pels coordinadors de les línies de recerca. Al 

termini del curs acadèmic 2019-2020 s'avaluaran els resultats obtinguts per les línies conforme 

els criteris d’assoliment establerts al punts 2.4.1 i 2.4.2  d’aquest Pla de Recerca.   

 

Es reconeixerà l'assoliment dels objectius amb una retribució econòmica als coordina-

dors de cadascuna de les línies de recerca. La retribució es pagarà per ocasió de la va-

loració dels objectius al final de la vigència d'aquest pla. 
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2.4 Criteris per les línies de recerca de la Facultat 

 

2.4.1 Criteris de producció  

Requisits 2018-2020 Indicadors d’assoliment per el 2020 

Demostrar capacitat per a presentar 
projectes competitius en conformitat 
amb l’agenda nacional i/o internacio-
nal. 

Haver presentat un o més projectes competitius a nivell 
nacional o europeu que sumin més de 25.000 euros 
 

Demostrar capacitat per obtenir fons 
de finançament extern i intern. 

Haver obtingut un projecte amb subvenció externa o al-
menys 1 projectes de subvenció interna como els ajuts de 
la Fundació Pere Tarrés, Ethos,  URL i ACM. 

Demostrar capacitat de publicació en 
revistes amb factor d’impacte. 

Haver publicat almenys 2 articles amb alt factor d’im-
pacte en revistes internacionals indexades de l’ISI en el 
Social Sciences Citation Index  (SSCI– ISI), o bé en altres 
bases de dades com l’Scopus. 

Demostrar capacitat per la direcció de 
tesis doctorals. 

Estar dirigint o co-dirigint almenys 1 tesi doctoral vincu-
lada als temes de la línia, donant preferència a les opor-
tunitats de direcció sobre les de co-direcció. 

Demostrar capacitat d’establir xarxes 
a nivell internacional. 

Evidenciar la participació en projectes o xarxes d'investi-
gació internacionals amb universitats o centres d'investi-
gació de preferència d’Europa o Estats Units. 

 

Les línies de recerca que compleixin els criteris presentats, podran optar al finançament intern 

de projectes de la Fundació Pere Tarrés. 
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2.4.2 Criteris per a la constitució de noves línies de recerca  

 

Les línies de recerca d’aquest pla corresponen a les prioritats per al bienni 2018-2020.  No 

obstant això, els investigadors podran proposar la creació de noves línies de recerca.  

El Vicedeganat valorarà la sol·licitud amb l'Equip Directiu de la Facultat d'acord amb els se-

güents criteris: 

✓ La pertinència del tema conforme establert en el punt 21 d'aquest pla de recerca 

✓ La trajectòria i l'adequació de l'equip: 

• Publicacions conjuntes (mínim 2 publicacions conjuntes) 

• Projectes desenvolupats (mínim 2 projectes finançats) 

• Les aliances i les xarxes de suport, especialment a nivell internacional 

• L'observació dels criteris de coordinació i composició de la línia 

• El pla de treball proposat per als propers 2 anys 

 

2.4.3 Criteris per a la coordinació de les línies de recerca de la Facultat:  

✓ Ser Membre del GIAS 

✓ Ser professor doctor del consell docent  

✓ Estar acreditat o en procés d’acreditació 

✓ Tenir experiència com a investigador principal de projectes amb finançament 

✓ Tenir producció científica en revistes d’impacte en el tema de la línia 

✓ Tenir capacitat i disposició per liderar equips de recerca 

 

2.4.4 Criteris per la composició de les línies de recerca de la Facultat:  

✓ Tenir almenys 3 membres, sent que almenys 2 d’ells pertanyen al consell docent  

✓ Tenir almenys 1 professor doctor acreditat habilitat per a assumir la direcció de tesis 

  

                                                 
1 El tema de la línia ha d'estar justificat conforme l'ideari i la vocació de la Fundació Pere Tarrés, les àrees prioritàries de la Univer-

sitat Ramon Llull, la formació de la Facultat i les agendes internacionals de les agències de recerca. 
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2.4.5 Responsabilitats del coordinador o de la coordinadora de la línia de recerca: 

• Prospecció de convocatòries competitives de l’interès de la línia   

• Promoció d’oportunitats entre estudiants de postgraus (becaris) 

• Coordinació i seguiment de l'equip de la línia de recerca  

• Coordinació amb el coordinador o coordinadora del grup GIAS 

• Coordinació amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals 

• Elaboració del Pla de Treball de la línia per curs acadèmic 

• Elaboració de l’Informe de resultats de recerca per curs acadèmic  

 

2.4.6 Responsabilitats del coordinador o de la coordinadora del Grup GIAS: 

• Coordinació amb els coordinadors de les línies 

• Coordinació amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals 

• Elaboració dels objectius del grup de recerca per a cada curs acadèmic 

• Consolidació dels informes de resultats de recerca per curs acadèmic  

• Organització i coordinació de les plenàries del grup GIAS 
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2.5  Membres del Grup de Recerca GIAS 
 

El GIAS és el grup de recerca de la Facultat i, com a tal, reuneix a tots i totes els investigadors i 

les investigadores del centre - professors i doctorands - que participen en projectes d'investi-

gació de les diferents línies, sigui com a membres efectius o com a membres col·laboradors. 

 

Es reconeixen com a membres efectius del GIAS els investigadors i les investigadores que, de 

forma sistemàtica i continua, contribueixen a l'increment de la recerca a la Facultat en les línies 

de recerca esmentades. 

 

A dia d'avui, tot el Consell Docent forma part activa del grup de recerca GIAS, atès que tots i 

totes els professors i les professores treballen en projectes d'investigació relacionats amb les 

línies de recerca actuals.  

 

Per a aquest motiu, i atès que les polítiques internes de foment de recerca de la URL es desti-

nen a membres efectius dels grups de recerca de la universitat, per criteri d'equitat, es promo-

cionarà la inclusió de tots i totes els professors i professores actuals del consell docent com a 

membres efectius del GIAS. 

 

2.6 Procés per a la constitució de nous grups de recerca (URL, CDI, SGR)  
 

Les línies de recerca amb suficient recorregut podran presentar-se als processos de reconeixe-

ment com a Grup de Recerca de la Universitat Ramon Llull i del Consorci ACM (Centres Distri-

buïts de Recerca – CDI).  

Podran presentar-se també a la convocatòria de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i 

de Recerca (AGAUR) - Suport als Grups de Recerca (SGR).  

No obstant això, el GIAS és un grup de recerca pre-consolidat que té per objectiu la seva con-

solidació. Qualsevol canvi en la seva estructura pot alterar el reconeixement actual i les seves 

possibilitats com a grup SGR consolidat.   

Per això, aquesta decisió ha de ser planificada i consensuada prèviament amb la coordinació 

del GIAS i aprovada pel Vicedeganat i l'equip directiu de la Facultat. 
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3. Programa de Doctorat 
 
El programa de doctorat en Ciències de l'Educació i l'Esport (RD 99/2011) de la Universitat 

Ramon Llull és un programa adscrit als departaments de Ciències de l'Educació, Educació Social 

i Treball Social, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i Fisioteràpia de tres Facultats: Facultat 

de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat 

d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. 

 

Al gener de 2017, s'han defensat les primeres tesis doctorals dels i de les estudiants vinculats 

a la nostra Facultat, ambdues amb la qualificació excel·lent cum laude.  Al setembre de 2018, 

estan en procés de direcció 14 tesis doctorals i a cada any creix l’interès i la demanda pel nostre 

programa. 

 

Donat el volum i la necessitat d'incorporar els estudiants de doctorat a la vida acadèmica de la 

nostra Facultat, el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals promourà espais de con-

vivència, formació, docència i investigació en què s'integrin els doctorands. 

 

El Vicedeganat realitzarà les coordinacions necessàries amb els responsables del Programa de 

Doctorat Blanquerna i difondrà entre el professorat el calendari, els requisits i els processos 

d'admissió de candidats al programa de doctorat.  

 

També es fomentarà la direcció de tesi entre el professorat acreditat i la presentació a convo-

catòries competitives per a beques pre-postdoctorals. 

 

El Vicedeganat vetllarà per fomentar l'oportunitat de direcció de tesis doctorals en les dife-

rents línies d'investigació, realitzant un seguiment de la demanda. 
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3.1 Funcions del Vicedeganat en el programa de doctorat: 

• La coordinació amb el Programa de Doctorat Blanquerna.  

• L'observació del compliment de la normativa de la URL i del Programa de Doctorat en 

les accions específiques dutes a terme en la nostra Facultat. 

• La definició de polítiques d'integració dels doctorands en la dinàmica acadèmica del 

centre (formacions, espais, docència i convivència) 

• El suport institucional als directors, co-directors i tutors de tesis. 

• La promoció del doctorat en la formació de postgrau en coordinació amb el Vicedega-

nat d’Ordenació Acadèmica.  

• La realització d'entrevistes preliminars de candidats i candidates al programa de doc-

torat per a la posterior consulta i derivació als coordinadors i/o coordinadores de les 

línies de recerca. 

 

3.2 Funcions del coordinador o coordinadora del Grup GIAS en el 

programa de doctorat: 

• El suport per a la promoció de les diferents línies en la formació de postgrau.  

• La coordinació amb el Vicedeganat i els coordinadors de les diferents línies per l’ava-

luació dels candidats per a cada curs acadèmic.  

• La integració dels doctorands en la dinàmica del Grup GIAS. 

• La realització de seminaris de treball per a seguiment dels doctorands acompanyats 

dels respectius directors de tesis. 

• El seguiment de la previsió de les defenses amb els coordinadors de les línies i els 

directors de tesis. 
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3.3 Funcions del coordinador o de la coordinadora de la línia en el 

programa de doctorat: 

• La promoció de la línia en la formació de postgrau en accions coordinades amb el vi-

deganat i el coordinador o la coordinadora del grup GIAS 

• La identificació de possibles candidats interessats (alumnat de postgrau, becaris,  pro-

fessorat) 

• El seguiment de la previsió de defenses de tesis de la seva línia. 

 

Respecte als criteris d'admissió, requisits i responsabilitats dels directors, co-directors i tutors, 

es pot consultar la documentació pertinent del Programa de Doctorat de Blanquerna en la seva 

pàgina web.  

 

Durant el bienni 2018-2020, el Vicedeganat orientarà les accions de recerca al compliment de 

les exigències de les agències certificadores per la creació d’un programa de doctorat propi. 
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4. Gestió de Projectes  
 

4.1 Presentació de projectes a convocatòries  
 

El Vicedeganat promou la presentació de projectes de recerca a convocatòries competitives. 

Orienta els investigadors referent a les principals convocatòries a nivell nacional i internacional 

i, en cas d'interès, ofereix orientació personalitzada per a la redacció de projectes competitius. 

Més a més, el Vicedeganat realitza el seguiment dels projectes presentats a les convocatòries 

i gestiona la presentació d'algunes sol·licituds de convocatòries internes de la Universitat Ra-

mon Llull.  

En el cas de convocatòries externes o de convocatòries URL no gestionades pel Vicedeganat, 

és responsabilitat de l'investigador o la investigadora principal (en endavant IP) notificar al 

Vicedeganat de la presentació de la sol·licitud i sobre la resolució, sigui aquesta favorable o 

no.  En el cas de resolució favorable, l'IP ha de fer arribar al Vicedeganat una còpia de la reso-

lució oficial.  

Aquest procediment també ha de ser adoptat en cas que l'investigador o la investigadora es 

presenti a convocatòries amb altres grups de recerca o universitats. En aquests casos, al mo-

ment de presentar la sol·licitud, solen ser necessàries gestions amb el rectorat per a l'autorit-

zació de la participació dels investigadors.  És responsabilitat dels investigadors sol·licitar el 

tràmit d'aquestes autoritzacions al Vicedeganat amb la deguda antelació per a la presentació 

dels documents a la convocatòria. 

 

4.2 Pressupostos, seguiment comptable i justificacions 
 
És responsabilitat de cadascun dels IPs realitzar la gestió econòmica dels seus projectes. Una 

vegada concedida la subvenció, l'IP haurà de coordinar-se amb el Vicedeganat per informar la 

periodificació de les despeses i la inclusió de les dades en el sistema de seguiment comptable 

de la Facultat. És responsabilitat dels investigadors i les investigadores fer el seguiment, super-

visar, revisar i aprovar els comptes del seu projecte de recerca. 
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Pel bienni 2018-2020, es crearan instruments per a recolzar el seguiment econòmic dels pro-

jectes, assegurant la transparència dels processos i l'autonomia de la gestió per part de l'IP. 

 

La Facultat compta amb un sistema informàtic que permet el seguiment de les despeses rea-

litzades. Els IPs tindran accés a aquest sistema per seguir les despeses del seu projecte.  

 

4.2 Polítiques d’Overhead i finançament 
 

En tots els projectes de recerca que rebin finançament extern a la Universitat Ramon Llull2, i 

amb independència d’altres retencions aplicables, la Facultat hi aplicarà una retenció mínima 

per valor del 10% del total ingressat, en concepte de gestió i d’infraestructures de la Facultat 

que fan possible l’activitat de recerca.  

 

El valor de l'overhead podrà ser major que el 10% en el cas que la convocatòria així ho esta-

bleixi, però en tots casos s'aplicarà sempre en conformitat amb les bases de la respectiva con-

vocatòria. 

 

És responsabilitat de l’IP de cada projecte incloure al pressupost del seu projecte les despeses 

generals previstes i coordinar-se amb el Vicedeganat de Recerca i Relacionis Internacionals per 

a aclarir-ne els aspectes econòmics necessaris. 

  

                                                 
2 Es consideren convocatòries internes el programa de suport a recerca de la Fundació Pere Tarrés, les ajudes a 

projectes i intensificacions URL, el finançament ACM i les convocatòries de la càtedra Ethos. Es consideren ajudes 
externes les convocatòries competitives a nivell local, nacional o internacional bé com les fonts de finançament 

privades (projectes i/o contractes). 
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5. Comissió de Recerca de la Fundació Pere Tarrés 
 
La Comissió de Recerca de la Fundació Pere Tarrés té per objectiu promoure la recerca i fer el 

seguiment de les activitats de recerca de l'organització, vetllant que la mateixa es realitzi en 

conformitat amb els interessos, les prioritats i les polítiques institucionals. Les seves recomana-

cions orienten i guien les accions de recerca a nivell institucional. És un fòrum de coordinació i 

seguiment que es reuneix dues vegades a l'any. Està composta per:  

• El director general de la Fundació Pere Tarrés. 

• El director de Relacions Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació 

Pere Tarrés. 

• El degà de la Facultat Pere Tarrés. 

• L’administrador de la Facultat Pere Tarrés. 

• El vicedegà o la vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals. 

• El investigador o investigadora responsable del Grup GIAS. 

 

6. Comissió de Recerca de la Universitat Ramon Llull  
 

El Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals participa en la comissió de recerca de la 

Universitat Ramon Llull.  Aquest es l’òrgan de suport de la persona titular del vicerectorat de 

Recerca i Innovació en matèries de política científica de la nostra universitat. La comissió es re-

uneix habitualment amb una periodicitat mensual. Els seus membres són els màxims responsa-

bles del seguiment de la recerca a cada centre. 

De forma periòdica, el Vicedeganat informa al professorat i a l'equip directiu de la Facultat sobre 

les orientacions i les informacions de la Comissió de Recerca de la URL. 
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7. Comissió d’Ètica 
 

Es tracta d’un òrgan de la Facultat que té com a finalitat el desenvolupament de la perspectiva 

ètica de la recerca, tant entre el professorat investigador com entre els i les estudiants de grau, 

màster i doctorat. La Comissió d’Ètica de la Facultat (CEF) representa la connexió entre el Co-

mitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) i la Facultat. En aquest sentit, 

s’inspira i segueix les recomanacions d’aquest comitè. 

 

Objectius: 

• Fomentar la consciència i l’autonomia ètica dels i de les estudiants i del professorat 

en els processos de recerca. 

• Capacitar el professorat per tal que orienti la perspectiva ètica dels seus i de les seves 

estudiants en els diferents nivells formatius (grau, postgrau, màster i doctorat). 

• Elaborar documentació que reguli els aspectes ètics en els processos de recerca. 

 
Composició i funcions: 

• El vicedegà o la vicedegana de recerca.   

• Una persona de suport com a secretari. 

• El representant de la Facultat en el CER URL.  

• La coordinadora del grup de recerca GIAS. 

• El vicedegà o la vicedegana d’ordenació acadèmica o la persona amb qui delegui.  

• Un representant dels estudiants, especialment de doctorat, si s’escau. 
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8. Ajuts i Suports 
 

8.1 Programa d’ajuda a projectes de recerca de la Fundació Pere Tarrés 
 
La Fundació Pere Tarrés destina fons pressupostaris propis per al finançament de  projectes 

de recerca de les diverses línies a través d’una convocatòria específica. 

La finalitat de la convocatòria és promoure projectes de recerca que tinguin un interès per a 

l’activitat educativa i/o social que desenvolupa la Fundació Pere Tarrés, alhora que col·laborin 

a visualitzar-la. 

Les ajudes tenen com a objectiu impulsar la capacitat investigadora per mitjà de la producció 

d’articles científics i fomentar l’elaboració de futurs projectes competitius entre el professorat 

de la Facultat perquè el grup de recerca esdevingui progressivament més competitiu en l’àmbit 

nacional i internacional. D’aquesta manera, s'afavoreixen algunes condicions per a l’obtenció 

de les acreditacions del professorat i dels reconeixements SGR pel departament competent en 

matèria d’universitats. 

La primera convocatòria es va realitzar el 2017-2018. La realització d'una segona convocatòria 

estarà condicionada per la finalització del termini d'execució dels projectes finançats (prorro-

gat fins al setembre del 2019) i de la valoració dels resultats obtinguts.  

La participació de les línies en les convocatòries estarà condicionada a l'observació dels criteris 

d’assoliment estipulats a l'apartat 2.4.1 i 2.4.2 
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8.2 Ajuts a la intensificació de l'activitat investigadora 
 

La ferma voluntat de la URL de fomentar la recerca i assegurar-ne un nivell d’excel·lència s'ha 

traduït al llarg dels darrers anys en diferents accions de suport al seu personal docent i inves-

tigador (PDI). Són expressions d'aquestes accions les Convocatòries d'Ajuts a la Intensificació 

de l'Activitat Investigadora del PDI i les Convocatòries d'Ajuts a l'Activitat de Recerca del PDI. 

La regularitat i les condicions especifiques d’aquestes convocatòries depenen de les polítiques 

de recerca de la Universitat, de la disponibilitat pressupostària i dels convenis amb les agencies 

finançadores, així com dels interessos de la comunitat científica de la URL.  

 

Les Convocatòries d'Ajuts a la Intensificació de l'Activitat Investigadora del PDI pretén alliberar 

parcialment d'activitats docents i de gestió al PDI beneficiari, per tal que pugui incrementar, 

temporalment, la seva tasca de recerca, amb l'objectiu final d'augmentar els índexs de recerca 

de la Universitat (articles en revistes d'impacte, tesi dirigides, projectes competitius, etc.). 

 

Les Convocatòries d'Ajuts a l'Activitat de Recerca del PDI tenen per objectiu fomentar la re-

cerca d’excel·lència a la URL, tot finançant la recerca del PDI, que pot incloure, entre altres 

ítems, la intensificació de l'activitat investigadora dels membres de l'equip. 

 

Els criteris per a presentació de sol·licituds s'estableixen en cadascuna dels convocatòries.  No 

obstant això, considerant que la recerca és estratègica pels centres i que la reducció d'hores 

docents impacta la planificació de la docència i l'atenció als estudiants - raó de ser de la Uni-

versitat - la URL cedeix la prerrogativa de priorització als seus centres. Per això sol·licita la 

valoració del centre sobre la idoneïtat de l'activitat proposta i requereix un ordre de prioritza-

ció de les propostes presentades. 

 

La Facultat aplicarà 3 tipus de criteris per valorar les propostes i prioritzar: 

• Criteris acadèmics 

• Criteris de recerca 

• Criteris pressupostaris. 
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Criteris acadèmics: en aquesta valoració podran incidir aspectes diversos com el nombre de 

sol·licituds presentades, el nombre de professors d'un mateix curs o matèria que sol·liciten 

intensificació, si les assignatures són semestrals o anuals, la quantitat d'hores a intensificar i el 

seu impacte en la docència de la Facultat. Les propostes seran avaluades des del punt de vista 

del menor impacte possible en l'atenció a l'estudiant.  

 

Criteris de recerca: d'acord amb les orientacions estratègiques de la recerca de la Facultat, es 

valoraran elements com els objectius i les possibilitats d'acreditació del professorat, les línies 

de recerca i les oportunitats de presentació de projectes a convocatòries competitives, la pu-

blicació d'articles científics, entre d’altres. Es valorarà especialment que la proposta sigui fac-

tible i compatible amb els temps en què estarà intensificat l'investigador. 

 

Criteris pressupostaris: les convocatòries exigeixen un cofinançament per part de la Facultat, 

així que les propostes seran contrastades amb criteris econòmics que asseguren la seva viabi-

litat. 

 

En cada convocatòria, el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals, juntament amb el 

Vicedeganat d'Ordenació Acadèmica, informarà als professors sobre els criteris a observar en 

la presentació de les seves sol·licituds. Les sol·licituds seran valorades per l'Equip Directiu de 

la Facultat que decidirà sobre l'ordre de priorització.  

 

Per tal d’assegurar la priorització en l’Equip Directiu, el Vicedeganat de Recerca i Relacions 

Internacionals reunirà la documentació abans de la data estipulada per la convocatòria, per a 

l'enviament de les sol·licituds. S'informarà al professorat sobre les dates i el procés a seguir 

per la difusió de la convocatòria. 
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8.3 Ajuts per a publicacions  

Aquests ajuts tenen com a finalitat estimular i promoure les publicacions del professorat en 

revistes d’impacte. En l’actualitat, aquestes publicacions són majoritàriament escrites en llen-

gua anglesa i cada cop més requereixen l’accés obert. 

Per tal d’impulsar la publicació en revistes amb factor d’impacte i donar suport al PDI, la Fa-

cultat subvencionarà el cost de la traducció i el cost de la publicació “Open Access”.  

Es consideren publicacions amb factor d’impacte aquelles indexades a les bases de dades de 

l’Institute for Science Index (ISI) en el Social Sciences Citation Index (SSCI – ISI)  o altres bases 

de dades com l’Scopus, preferentment en les revistes posicionades en els quartils amb valors 

més alts dins de la seva categoria. 

Per a sol·licitar aquest ajut, l’autor principal haurà de lliurar el formulari corresponent al Vice-

decanat de Recerca i Relacions Internacionals.  

Excepcionalment, es podrà sol·licitar una nova ajuda per a un mateix article en cas que durant 

el procés de peer review es sol·liciti una revisió que impliqui nova traducció o revisió, però 

caldrà justificar els canvis amb l’informe del peer review i solament es podrà fer per una ve-

gada. Per a sol·licitar l’ajut per a un nou article, l'anterior ha d'estar acceptat o publicat. 

No es podran sol·licitar aquests ajuts si ja s’ha rebut alguna subvenció interna o externa per a 

la publicació o traducció de l’article en el marc d’un projecte de recerca. 

La concessió d’aquest ajut estarà condicionada a la disponibilitat pressupostaria. 

Per gaudir d’aquests ajuts, s’ha de fer constar la filiació a tots els documents signats per pro-

fessors i becaris de recerca de la Facultat. 
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La filiació en les publicacions científiques, permet a les institucions identificar quines publica-

cions científiques ha realitzat el seu personal investigador docent (PDI) durant un temps de-

terminat. Per tant, la correcta filiació permet conèixer la totalitat de les publicacions realitza-

des.   

Pel que fa a la filiació de les publicacions de la Universitat Ramon Llull,  d’acord amb el Vice-

rectorat de Recerca i Innovació es va acordar la utilització de las formes: 

 

Universitat Ramon Llull3 

Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés 

Grup de Recerca  

Adreça Postal 

 

 

                                                 

3 Si l'espai es limitat, s’accepta la forma abreujada "Univ. Ramon Llull".  No s’accepten les formes Ramon Llull 

University, Ramon Llull, Univ., URL o citar només el centre. 
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8.4 Ajuts per a informes metodològics  
 

Aquests ajuts tenen com a finalitat recolzar la realització d'informes metodològics rigorosos i 

necessaris pel tractament de dades quantitatives o qualitatives en el marc de les investigacions 

dutes a terme pels investigadors o investigadores. 

En tot cas, és responsabilitat de l'investigador o investigadora preveure i incloure l'elaboració 

d'informes metodològics en els seus projectes de recerca finançats. L'assignació d'aquest ajut 

es realitzarà en casos degudament justificats.   

Per a sol·licitar aquest ajut, s’haurà de lliurar el formulari corresponent al Vicedeganat de Re-

cerca i Relacions Internacionals. La concessió d’aquest ajut estarà condicionada a la disponibi-

litat pressupostaria. 

Així mateix, tampoc es podran sol·licitar aquests ajuts si ja s’ha rebut alguna subvenció interna 

o externa en aquest concepte en el marc d’un projecte de recerca. 

 

8.5 Ajuts per a congressos 
 

Cada professor o professora podrà demanar una subvenció per a participar en congressos de 

caràcter internacional sempre que s’hi presenti una comunicació, ponència o pòster. 

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.  

Com a màxim, se subvencionarà la participació de tres professors o professores de la Facultat 

per a la comunicació o pòster en un mateix congrés.  

Per a sol·licitar aquest ajut, s’haurà de lliurar el formulari corresponent al Vicedeganat de Re-

cerca i Relacions Internacionals que estudiarà i resoldrà cada sol·licitud. 

Una vegada autoritzada la concessió de l'ajuda financera, és responsabilitat de l'investigador 

o investigadora realitzar els pagaments i reserves relatives a la seva participació al congrés. La 

Facultat reemborsarà els valors prèviament autoritzats quan es presenti la documentació acre-

ditativa dels pagaments.  

El màxim que es podrà subvencionar per jornada, simposi o congrés, serà 750€ per persona 

per any. L’import de l’ajut es destinarà a pagar la inscripció, els viatges i l’allotjament. Aquells 
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grups que rebin subvenció interna o externa amb una partida destinada a la participació en 

congressos, hauran de fer servir prioritàriament aquesta. 

L'investigador o investigadora haurà de justificar la seva absència i presentar la planificació de 

les seves classes en el formulari corresponent a ser autoritzat pel Vicedeganat d'Ordenació 

Acadèmica. Aquest procediment també és necessari si el congrés es realitza fora del període 

lectiu.  

 

8.6 Suport a la Internacionalització 
 
La Facultat vol fomentar que els grups de recerca estableixin aliances amb altres grups estatals 

i internacionals; i, a més, vol promoure que els investigadors i les investigadores puguin 

compartir amb altres investigadors i investigadores línies i projectes de recerca. 

 

El Vicedeganat de Recerca i Relacionis Internacionals posarà a la disposició dels investigadors 

i investigadores tota la xarxa de contactes disponibles, especialment la xarxa de centres 

universitaris amb qui tenim col·laboració internacional a Amèrica Llatina, Estats Units i Europa. 

 

En el marc del Campus d'Excel·lència Internacional, es promouran especialment les aliances 

amb els centres nord-americans de Boston College, Fordham University i Georgetown 

University i la presentació de projectes conjunts en les convocatòries anuals del consorci ACM. 

 

A més a més, durant el bienni 2018-2020 el vicedeganat seguirà realitzant  la Setmana 

Internacional (International Social Week) amb la presència de professors i investigadors 

internacionals, una estratègia d'internacionalització a casa que ofereix a professors i 

estudiants l'oportunitat de conèixer de prop altres experiències d'investigació i docència en 

Treball Social i Educació Social a nivell internacional. 

 

Així mateix, el Vicedeganat buscarà oportunitats d'intercanvi internacional i, si és necessari, 

gestionarà l'establiment de convenis amb centres internacionals de recerca.  

També es promocionarà la participació dels investigadors i les investigadores en congressos 

internacionals de les associacions europees més representatives en l’àmbit de l'educació i el 

treball social. 
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El Vicedeganat orientarà sobre les possibilitats de realització d'estades a les universitats amb 

les que col·laborem. També orientarà sobre les principals convocatòries que financen aquest 

tipus d’estada. 

Les estades hauran de planificar-se preferentment en període no lectiu, però en el cas que 

afectin la docència, l'investigador o investigadora haurà de justificar la seva absència i 

presentar la planificació de les seves classes en el formulari corresponent a ser autoritzat pel 

Vicedeganat d'Ordenació Acadèmica. Aquest procediment també és necessari si es realitza 

fora del període lectiu.  

 

 

8.7 Suport als processos d’acreditació del professorat 
 

Durant el bienni 2018-2020, el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals donarà con-

tinuïtat al procés de seguiment individualitzat dels processos d'acreditació del professorat, ini-

ciats el 2017. 

Aquesta atenció consisteix en accions formatives i orientació personalitzada respecte als cri-

teris de cadascuna de les agències d'acreditació (AQU i ANECA), bé com l'assessoria per a l'e-

laboració del Currículum GREC conforme els requisits exigits. 

El professor o professora és responsable de l'elaboració del seu pla personal d'acreditació, 

d'establir les metes de la seva producció científica i de definir conjuntament amb el Vicedega-

nat un horitzó temporal factible per complir amb les exigències d'acreditació del centre. 
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8.8 Suport per la formació d’investigadors o investigadores pre-post 
doctorals  
 

Amb l’objectiu de promoure la recerca mitjançant la formació de joves investigadors, els IPs 

podran incorporar personal en formació per al desenvolupament d'activitats de recerca del 

seu equip per mitjà de contractes, beques amb subvencions externes o col·laboracions.  

 

Contractació de Personal de Recerca 

Els IPs podran realitzar la contractació de personal investigador amb els recursos dels seus pro-

jectes de investigació i d’acord amb els seus pressupostos. Serà necessari comunicar-lo al Vice-

deganat de Recerca i Relacions Internacionals i presentar la sol·licitud corresponent. 

Serà responsabilitat de l'investigador principal identificar i seleccionar el candidat  o la candi-

data, realitzar el seguiment dels treballs i promoure la integració de l'investigador al seu equip. 

La Facultat proporcionarà els espais de treball a les aules de recerca perquè els investigadors 

contractats puguin desenvolupar les seves activitats. 

 

Formació d’investigadors subvencionats externament (FI, FPU, FPI) 

La Facultat donarà suport a les línies de recerca que presentin sol·licituds a convocatòries ex-

ternes a fi d’incorporar becaris i/o becaries predoctorals. 

El Vicedeganat informarà de l'obertura de les convocatòries i animarà les línies de recerca a 

presentar candidats. Igualment, informarà als doctorands i orientarà els directors de tesis i 

investigadors principals sobre els requisits de cada convocatòria. 

La Facultat proporcionarà la integració acadèmica i els espais de treball a les aules de recerca 

perquè els becaris puguin desenvolupar les seves activitats. 

 

Col·laboradors de recerca (CR) 

Els IPs podran sol·licitar al Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals el reconeixement 

com a col·laboradors de recerca a estudiants de darrer curs de grau, màster o doctorat, pro-

fessionals no acadèmics i professors i professores d’altres universitats durant un període limi-

tat 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 
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seva dedicació podrà ser reconeguda amb la participació en les publicacions en les quals col·la-

borin i, a proposta de l’IP, amb l’acreditació de la tasca investigadora i el reconeixement de la 

vinculació al grup de recerca. 

9. Formacions per a la Recerca 
 
El Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals promourà conferències, sessions infor-

matives, tallers i cursos de formació d'interès dels investigadors i investigadores i doctorands 

del GIAS. La planificació de les formacions es realitzarà al principi de cada curs lectiu, en base 

a les necessitats formatives identificades en el curs anterior en les plenàries del grup de re-

cerca i/o en les coordinacions amb els i les responsables de les línies de recerca i amb la inves-

tigadora principal del GIAS. 
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10. Àrea de Publicacions de la Facultat 
 
L'àrea de publicacions de la Facultat està vinculada al Vicedeganat de Recerca i Relacions In-

ternacionals i té per objectiu 1) donar difusió de la producció acadèmica del professorat a tra-

vés de la publicació de llibres, i 2) impulsar la publicació de la revista "Educació Social. Revista 

d'intervenció socioeducativa”. 

 

Las seves principals finalitats són: 

 

• Establir i seguir una estratègia de cara a promoure les publicacions acadèmiques re-

latives a les diferents àrees d'especialització dels docents de la Facultat d'Educació 

Social i Treball Social Pere Tarrés 

• Impulsar la publicació de la revista "Educació Social. Revista d'intervenció socioedu-

cativa" mirant d'enfortir el seu posicionament i el seu abast en l'àmbit acadèmic 

 

El director o la directora de publicacions és el o la responsable de la gestió d'aquesta àrea i 

actua amb el suport del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals. 

 

De conformitat amb els objectius estratègics de la Facultat, una de les prioritats per al bienni 

2018-2020 és l’augment de categoria de la revista dins de CARHUS Plus+.  El Vicedeganat 

oferirà el suport per a la millora de la posició de la revista en aquesta i en altres bases bibli-

ogràfiques que puguin igualment expressar la qualitat de la nostra revista. Així mateix, fo-

mentarà la formalització del suport ofert per la biblioteca en la gestió de les publicacions. 
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11. Càtedra de Justícia Social i Restaurativa 
 

La Càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés – URL té com a objectius fonamentals 

treballar per la recerca, la docència i la divulgació, desenvolupant a través d'aquestes activi-

tats els principis de la justícia social en sentit ampli i de la justícia restaurativa en concret, 

amb especial èmfasi en la interdisciplinarietat i internacionalitat. 

 

En sentit ampli, l’objectiu principal de la càtedra és transformar el model present de justícia 

social, i, en sentit estricte, promoure un model de justícia que emfatitzi una visió reparadora. 

 

Els seus  objectius estratègics són: influir en la societat i, concretament en la política criminal; 

establir una xarxa nacional i internacional de coneixement; oferir a l'alumnat de ciències so-

cials i humanitats formació específica. 

 

Respecte als seus objectius instrumentals, podem citar:  

• Afavorir la recerca interdisciplinària que ajudi a una visió de conjunt: equips de treball 

que combinin coneixements tradicionalment lligats a la pràctica social amb uns altres 

més vinculats amb l'acadèmia (interdisciplinarietat entre dret, filosofia, treball i educa-

ció social, …) per aconseguir una major aplicabilitat dels resultats. 

• Promoure debat social que posi l'èmfasi en la introducció d'obligacions per part dels 

actors socialment més poderosos: estat, empresa, entitats, ... 

• Avaluar programes, models de treball, pràctiques que ajudin a identificar, mesurar i 

quantificar resultats de cara a millorar els processos d'acció social. 

• Participar a l'espai públic i privat per visibilitzar els més perjudicats pel nostre model 

de justícia i els nous models com el proposat per la Justícia Restaurativa. 

• Potenciar els processos restauratius. 

 

El Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals està a la disposició de la càtedra per 

recolzar la consecució dels seus objectius. Pel bienni 2018-2020, el Vicedeganat promocio-

narà la integració de la càtedra en les dinàmiques pròpies del grup GIAS, en la vida acadèmica 

i, quan oportú, en espais de docència. 
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12. Avaluació de la Recerca 
 

La planificació de la recerca de la Facultat es realitzarà al principi de cada curs acadèmic per 

mitjà dels instruments a seguir: 

• Programa de la Facultat 

• Pla de treball anual de les línies del GIAS 

L’avaluació de la recerca de la Facultat es realitzarà per mitjà dels instruments a seguir: 

• Revisió del Programa de la Facultat del curs anterior 

• Informe de resultats de les línies i de l’informe consolidat del Grup GIAS 

• Pla Personal d'Acreditacions  

• Currículum GREC 

 
L'avaluació d'aquest Pla de Recerca es realitzarà amb els indicadors següents d’acord amb les 

metes establertes en el Pla Estratègic de la Facultat i en els instruments de planificació anual 

(Programa de la Facultat): 

• Percentatge d’accions del Pla de Recerca activades 

• Percentatge del professorat acreditat 

• Nombre de publicacions Indexades (JCR i altres bases bibliogràfiques de referencia) 

• Nombre de projectes competitius (internacionals i nacionals) 

• Nombre de convenis internacionals amb universitats i centres de recerca  

• Nombre de contractes de recerca 

• Volum d’ingressos aplicats i volum d’ingressos captats per a la recerca  

• Dèficit anual de recerca dividit per el volum total de ingressos de la facultat (<4%) 

• Nombre de comunicacions a congressos 

• Nombre de doctorands 

• Nombre de tesis defensades 

• Nombre de professors directors de tesis 

• Nombre d’estades internacionals de recerca 

• Nivell d'indexació de la Revista d’Educació Social 

• Nombre de llibres publicats a la col·lecció de llibres Universitat i Acció Socioeducativa 

• Nombre de publicacions Revista Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa 
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Taula d’objectius, accions i indicadors4 

 

                                                 
4 Nota: Els valors establertes per cada indicador estan definits en el Pla Estratègic de la Facultat i en els instruments de 

planificació anual (Programa de la Facultat) 
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ANNEX 
Indicadors de producció científica5

 

                                                 
5 Informe públic del GREC del 26 de octubre de 2018 (https://grec.url.edu/) 


