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AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES PER PART 
DELS DOCENTS DE  LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

 
Convocatòria del segon semestre del curs 2019-20 

 
1.- Objecte i finançament 
 
Aquesta convocatòria té com a objectiu el finançament, total o parcial, de les despeses 
derivades de les activitats pràctiques lligades a la docència dels estudis de la Facultat de 
Filosofia i Lletres.  

Cada estudi de la facultat rebrà un ajut econòmic derivat de l’aplicació del reglament per a la 
distribució del fons de pràctiques. Sols es podran finançar a càrrec del pressupost de 
pràctiques les despeses vinculades únicament i exclusiva a pràctiques.  

Les activitats susceptibles de ser cobertes per la convocatòria d’activitats complementàries a la 
docència (conferències, etc.) no es podran cobrir a càrrec de la partida de pràctiques. 
 
Finalment, podran ser finançades totes aquelles activitats pràctiques que es realitzin, 
exclusivament, al llarg del període lectiu del segon semestre del curs acadèmic 2019-20, 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 la pràctica prevista, es 
cancel·larà el pagament d’aquest ajut i aquesta circumstància es podrà tenir en compte en 
convocatòries futures.  
 
2.- Persones destinatàries 

Es poden acollir a aquests ajuts els docents d’algun dels estudis adscrits a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la UIB que vulguin organitzar una activitat pràctica. 

3.- Documentació 

S’ha de presentar la proposta de l’activitat pràctica (document annex 1). 

Amb la presentació d’aquesta documentació, la persona interessada es compromet a la 
veracitat de totes les dades que hi figuren. Així mateix, s’autoritza la Facultat de Filosofia i 
Lletres a comprovar-ne l’autenticitat. 

La documentació original s’ha de presentar a l’àrea de suport administratiu de la Secretaria de 
l’edifici Ramon Llull.  

4.- Termini 
 
Les propostes es podran presentar des del 10 de març al 18 de març de 2020 (fins a l’horari de 
registre: 14 hores del dia 18 de març), ambdós dies inclosos. 
 
5.- Requisits i criteris per a la concessió de les ajudes 

5. 1.-   Requisits 
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• L’activitat ha d’estar prevista en la guia docent d’una assignatura de grau del segon 
semestre del curs 2019-20 de la Facultat de Filosofia i Lletres, de la qual la persona interessada 
ha de ser docent. 
• S’han de tenir actualitzats el curriculum vitae i els horaris de tutoria a la pàgina web de la 
UIB. 
 
5.2.- Criteris per a la concessió de les ajudes 

5.2.1. Criteris generals 

• Inclusió de l’activitat en una guia docent o en vàries guies docents. 
• Es valorarà també si és una activitat avaluable. 
• Es prioritzaran aquelles pràctiques avaluades amb un percentatge més elevat en la guia 
docent.  
• Valor formatiu de la pràctica per a l’alumnat específic de l’assignatura. 
• Proposta econòmica raonada.  
 
5.2.2.  Material i activitats que poden ser finançades com a pràctiques 

 
• Programes informàtics i llicències, sempre que es demostri la vinculació directa i exclusiva 
a les pràctiques. 
 
• Sortides de camp (lloguer d’autobusos). 
 
• Viatges: Trasllat d’alumnat i/o professorat, i entrades a llocs d’evident interès formatiu. No 
es finançaran ni la manutenció ni les dietes del professorat.  
 
• Material fungible i inventariable de laboratori i de camp (provetes, materials per a 
excavacions arqueològiques, auriculars, enregistradores i micròfons...), sempre que s’indiqui 
l'assignatura a la qual es lliguen les pràctiques i se'n faci una breu i clara descripció. 
 
• Tallers amb especialistes. Aquesta modalitat de pràctica ha d'estar estretament vinculada 
amb les competències i continguts de l'assignatura, i ha de ser avaluada.  
 
• Vídeos i material audiovisual vinculat a les pràctiques. No es finançaran compres de vídeos 

o material audiovisual genèric. S’haurà d’especificar el títol i la pràctica a realitzar. 
 
• Dossiers de fotocòpies de textos vinculats a les pràctiques. No es prendran en consideració 
peticions genèriques. S’haurà d’indicar clarament el material que es pretén reproduir i la 
pràctica concreta a desenvolupar.  
 
5.2.3.  Material i activitats exclosos de finançament 
 

• Conferències i ponències. 
• Ordinadors, impressores, portàtils, tauletes tàctils i similars. 
• Material d’oficina. 
• Fungibles informàtics ordinaris tipus tòners i similars.  

 

6.- Comissió de selecció i procediments 
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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 a les persones interessades, que tendran 
dret a interposar recurs d’acord amb la legislació vigent, i seran publicades a la pàgina web de 
la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

 


