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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 
1. PRESENTACIÓ 

El proper programa marc de recerca de la Comissió Europea Horizon Europa (FP9) ha 
establert l’impacte social com un dels ítems a avaluar en el futur programa marc. També s’està 
posant molt d’èmfasis en que les investigacions finançades en aquests programes han de 
transcendir més enllà del àmbit acadèmic/científic, i contribuir a itineraris cap a impacte com 1) 
aconseguir els reptes globals (Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides); 
2) consecució de les missions R&I; 3) implicació de la ciutadania i 4) Recolzament de propostes de 
polítiques amb impacte.  

Dins de l’estratègia d’impacte social de la recerca de la Universitat Rovira i Virgili, que ja 
s’ha posicionat cap a l’impacte social, es dissenyen activitats per maximitzar l'impacte social del 
projectes de recerca, i involucrar els grups d'interès, oferint les eines necessàries amb aquesta 
finalitat. Segueix sent difícil pel personal investigador saber com mesurar i visibilitzar l’impacte 
social assolit en les seves recerques, però ja existeixen eines per poder-ho fer. Per aquest motiu, i 
per poder assessorar els equips de recerca de cara, tant a projectes en procés de finalització, com 
projectes futurs, seguint la perspectiva de la Unió Europea, aquest curs té com a principal objectiu 
donar suport al personal investigador a dissenyar, orientar la recerca i planificar activitats per 
assolir un impacte social destacat, oferint eines per adquirir competències clau per de dissenyar 
recerques competitives amb impacte. 
 

2. OBJECTIUS 

 Aprofundir en la conceptualització d’impacte científic, polític i social de la recerca. 

 Conèixer i visibilitzar l’impacte social de la recerca, i també visibilitzar les recerques que 
han contribuït a l’impacte social,  “Research Enabling Social Impact” (RESI) 

 Orientar la recerca per assolir l’impacte social esperat a partir d’establir “Key Performance 
Indicators” per a mesurar el progrés i resultats. Amb aquest objectiu tractarem de donar 
resposta a preguntes com: Què avaluarà l’FP9 Horizon Europe en quan a l’impacte social? 
Quins són els indicadors que es mesuraran?  

 Analitzar quines metodologies ens podem portar a incrementar l’impacte social de les 
nostres recerques. 
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 Visibilitzar i transferir l’impacte social a través de l’eina Social Impact Open Repository 
(SIOR). Importància i avantatges de tenir l’impacte social visible en repositoris dins de 
l’estratègia europea de recerca. 
 

3. CONTINGUTS 
 
SESSIÓ 1: Avaluant l’impacte social de la recerca 
- Conceptualització del FP9 amb l’informe dels experts Monitoring the impact of EU Framework 
Programme. 
- Itineraris i indicadors proposats.  
- Conjunt final d’indicadors, fons de dades i metodologies. 

 
SESSIÓ 2: Visibilització i transferència de l’impacte social de la recerca 
- Conceptualització de l’Impacte científic, polític i social de la recerca. Construint impacte social 
tenint present l’acumulació dels resultat de recerca previs: Research Enabling Social Impact 
- Avaluació de l’impacte social de la recerca.  
- Visibilitzar i mesurar l’impacte social de la recerca a través de l’eina SIOR per obtenir més 
transferència amb les nostres recerques. 
 
SESSIÓ 3: Incrementant l’impacte social de la recerca a través de metodologia transformadora 
- Metodologia i transformació social 
- Tècniques i estratègies metodològiques per a obtenir major impacte social amb les nostres 
recerques 
 

4. METODOLOGIA 
La primera part de cada una de les sessions es desenvoluparà de manera magistral, introduint els 
principals conceptes relatius a impacte social i com potenciar-lo. La segona part constarà de 
treball pràctic per a potenciar l’assoliment de tots els continguts. 
 
5. MATERIAL 
Hi haurà les presentacions en power point relatives als conceptes teòrics i alguns materials 
pràctics per a potenciar l’assoliment de tot l’entramat teòric. Es recomana que els/les 
assistents/es portin portàtils i tinguin ubicades les evidències de la seva recerca per poder-les 
introduir al repositori que s’explicarà durant la formació 
 
6. DESTINATARIS 
Personal docent i investigador de la URV 
 
 


