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Assumpte: Projectes per a la millora de la qualitat docent
De: "Subdir Academic Epseb" <subdir.academic.epseb@upc.edu>
Data: 16/05/2018 15:51
A: epseb.pdi.vinculats@llistes.upc.edu
Benvolguts professors / benvolgudes professores de l’EPSEB
En sintonia amb la voluntat, per part de la direcció de l'EPSEB, de recolzament a la millora de la
qualitat docent, en el pressupost de l'any 2018 s'inclou una par da de 4500 € des nada a ajuts a la
innovació docent i a la realització de congressos i jornades.
D'altra banda, l'Escola té la ferma voluntat estratègica de con nuar impulsant un canvi d'orientació
docent cap a l'aprenentatge basat en projectes, que faci l'adquisició de coneixements més efec va
i els estudis més atrac us per a l'estudiantat de nou ingrés. Aquest canvi d'orientació, en el cas
d'Arquitectura Tècnica, ha quedat reﬂec t en el projecte de nou pla d'estudis aprovat en la darrera
junta d'escola i actualment en procés de superació del protocol de veriﬁcació, per a ser implantat en
el curs 2019/20. En aquest pla d'estudis es preveu la realització d'ac vitats de síntesi, que s'han
anomenat "tallers", a cada quadrimestre.
Per això, i sense deixar d'intentar recolzar projectes que puguin tenir interès, en aquesta
convocatòria d'ajuts, en el cas d'Arquitectura Tècnica, es prioritzaran especialment aquells
conduents al desenvolupament d'aquestes tallers.
Esperem que aquesta inicia va sigui del vostre interès i que adreceu les vostres pe cions al meu
correu: juan.rodriguez@upc.edu, abans del dia 8 de juny perquè es pugui resoldre el concurs, per
part de la comissió estratègica corresponent, a mitjans d'aquest mes i es pugui començar a treballar
abans de ﬁnalitzar el curs. En l'arxiu adjunt trobareu unes bases mínimes per presentar la sol.licitud.
Rebeu una cordial salutació i gràcies per la vostra col.laboració.
Joan J. Rodríguez Jordana
Sots direcció acadèmica. EPSEB
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En compliment del que estableixen les norma ves de protecció de dades, us informem que les
vostres dades personals recollides mitjançant la subscripció a la llista de distribució
epseb.pdi.vinculats seran tractades i incloses als ﬁtxers de la UPC per dur a terme una ges ó correcta
de la citada llista. Tanmateix, us informem que si sou PAS o PDI podeu exercir els drets d'accés,
cancel∙lació i oposició des d'aquest portal. Si voleu rec ﬁcar les vostres dades o voleu exercir aquests
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drets i no sou PAS ó PDI us podeu adreçar a epseb.pdi.vinculats‐request@llistes.upc.edu
Fitxers adjunts:

Bases del concurs.doc
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