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AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

PER PART DELS DOCENTS DE  LA FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

 
Convocatòria del segon semestre del curs 2018-19 

 
 
1.- Objecte i finançament 
 
Aquesta convocatòria d’ajudes té com a objectiu el finançament, total o parcial, de les 
despeses derivades de les activitats d’interès formatiu organitzades pel professorat de 
la Facultat de Filosofia i Lletres. La finalitat és que els docents de la Facultat puguin 
organitzar activitats que complementin la formació que els alumnes reben en els seus 
corresponents estudis.  
El finançament total d’aquesta partida pressupostària és d’un total de 6.800 euros; en 
cas que les sol·licituds rebudes i valorades positivament superin el pressupost 
disponible, s’aplicarà el criteri que cada estudi de la facultat rebi un màxim de 850 
euros. En qualsevol cas, el límit econòmic previst per a una sola sol·licitud és de 600 
euros.  
Es pot sol·licitar un màxim de 175 euros bruts en concepte de pagament d’una 
conferència; en cas que el mateix conferenciant imparteixi més d'una conferència, es 
pagarà un màxim de 2 conferències per conferenciant.  
L’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, modificat per l’Acord normatiu 
11963/2016, de 21 de juliol, especifica les condicions que s’han de complir perquè es 
puguin pagar les factures (a nom de la UIB) sobre transport, allotjament i àpats. D’altra 
banda, l’Acord executiu 12903, publicat al FOU del 16/11/2018, especifica l’ampliació 
de les despeses per allotjament. El càlcul del pressupost que se sol·licita i la justificació 
de la despesa s’han d’ajustar a aquestes disposicions normatives. 
  
Finalment, podran ser finançades totes aquelles activitats que es realitzin, 
exclusivament, al llarg del període lectiu del segon semestre del curs acadèmic 2018-
19, i que, vinculades a algun dels estudis adscrits a aquesta Facultat, acreditin el valor 
formatiu per a l’alumnat. En cas que el docent beneficiari d’un ajut no dugui a terme 
l’activitat prevista, es cancel·larà el pagament d’aquest ajut i aquesta circumstància es 
podrà tenir en compte en convocatòries futures.  
 
2.- Sol·licituds 
La documentació requerida s’hauran de presentar, en còpia en paper, a l’Àrea de suport 
institucional de la Secretaria de l’edifici Ramon Llull. Les poden presentar els docents 
d’algun dels estudis adscrits a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB que vulguin 
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organitzar una activitat formativa a realitzar preferentment en espais assignats per la 
UIB a la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 
3.- Termini 
 
Les sol·licituds es podran presentar des del 20 de febrer al 28 de febrer de 2019, ambdós 
inclosos. No s’admetran sol·licituds amb data d’entrada fora d’aquest  termini. 
 
4.- Documentació 
S’ha de presentar la proposta de l’activitat complementària (document annex). 
Amb la presentació d’aquesta documentació, el sol·licitant es compromet a la veracitat 
de totes les dades que hi figuren. Així mateix, amb la presentació de la sol·licitud 
s’autoritza la Facultat de Filosofia i Lletres a comprovar l’autenticitat de la 
documentació. 
5.- Requisits i criteris per a la concessió de les ajudes 
5. 1.-   Requisits 

• En data de presentació de la documentació, el sol·licitant  ha de ser docent d’una 
assignatura de grau del segon semestre del curs 2018-19 en un estudi de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. 
• El docent sol·licitant ha de tenir actualitzat el curriculum vitae i els horaris de tutoria 
a la pàgina web de la UIB. 
• L’activitat ha estat prevista en, almenys, la guia docent d’una assignatura de grau del 
segon semestre del curs 2018-19 de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
5.2.- Criteris per a la concessió de les ajudes 

• Tindran preferència els professors que faci més temps que no han gaudit d’una ajuda 
per a activitats complementàries de la docència. 
• Inclusió de l’activitat en una guia docent o en vàries guies docents; es valorarà també 
si aquesta és una activitat avaluable.  
• En cas de pressupost insuficient per a atorgar totes les sol·licituds tindran 
preferència les peticions vinculades a més d’un estudi i a més d’una assignatura. 

• En cas de pressupost insuficient per a atorgar totes les sol·licituds tindran preferència 
les peticions vinculades amb assignatures obligatòries. 
• En igualtat de condicions, tindran preferència les propostes amb  un nombre més 
elevat d’estudiants (matrícula). 
• Valor formatiu de l’activitat per a l’alumnat dels estudis de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
• Proposta econòmica raonada de la sol·licitud.  
 
6.- Comissió de selecció i procediments 
La Comissió de Selecció de les ajudes estarà formada pels membres del Consell 
Deganal de la Facultat de Filosofia i Lletres. La Comissió valorarà les sol·licituds 
presentades dins del termini establert. Les resolucions es comunicaran als sol·licitants, 
que tendran dret a interposar recurs segons la legislació vigent, i seran publicades a la 
pàgina web de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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7.- Compromís de concessió 
El responsable d’una activitat es compromet a introduir el logotip de la Facultat de 
Filosofia i Lletres en tot el material promocional, i a enviar aquest material en format 
digital, abans de la data de realització, a secretaria.rl@uib.es i a 
web.fac.fil.lletres@uib.cat, amb l’objectiu que sigui publicat a la pàgina web de la 
Facultat de Filosofia i Lletres.  


