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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
 
1. PRESENTACIÓ 
 
L’actual programa marc de recerca de la Comissió Europea H2020, i molts altres, tant a nivell 
internacional com nacional,  estan posant molt d’èmfasis en que les investigacions finançades en 
aquests programes han de transcendir més enllà del àmbit acadèmic/científic, i contribuir als 
reptes socials (l'estratègia Europa 2020 en cas d’Europa o els reptes del desenvolupament 
sostenible de l’ONU en el context internacional). El nostre II Pla estratègic de Recerca i Innovació 
també així ho indica. Dissenyar activitats per maximitzar l'impacte social del projectes de recerca, i 
involucrar els grups d'interès, no és una tasca fàcil per a molts investigadors/es. És encara més 
difícil plantejar mecanismes per  mesurar i visibilitzar l’impacte social assolit. Per aquest motiu, 
moltes de les convocatòries de recerca ja estan integrant seccions clarament definides d’impacte 
social esperat, com una secció més avaluable de les propostes, per tal d’instar als/les 
investigadors/es a dissenyar  com orientar la recerca i planificar activitats per assolir un impacte 
social destacat. 
 
Aquest curs té com a objectiu donar a conèixer que és l’impacte social de la recerca i oferir eines 
per adquirir competències clau per de dissenyar recerques competitives amb impacte. 
 
 
2. OBJECTIUS 

 Introducció a la conceptualització d’impacte científic, polític i social de la recerca. Què 
entenen les agencies d’avaluació per impacte 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) 

 Avaluació de l’impacte social de la recerca en els diferents marcs de recerca. 

 Visibilitzar impacte social a través de l’eina Social Impact Open Repository (SIOR). Possibles 
indicadors. 

 Orientar la recerca per assolir l’impacte social esperat a partir d’establir “Key Performance 
Indicators” per a mesurar el progrés i resultats. 

 
3. CONTINGUTS 

PROFI113 

 

Títol activitat Impacte social de la recerca 

Tipus d’activitat Workshop 

Impartit per Joan Cabré, Aitor Gómez, Gabriela Espinosa 

Hores a certificar: 4,30h 

Places: 25 

Dates:  
Hora:  
Lloc: 

29 d’abril de 2019 
De 9,30 a 14h  
Aula 309. Campus Catalunya 



Institut de Ciències de l’Educació  

3.1. Conceptualització de l’Impacte científic, polític i social de la recerca 
3.2. Construint impacte social tenint present l’acumulació dels resultat de recerca prèvis: 
Research Enabling Social Impact 
3.3. Visibilitzar el impacte social de la recerca a través de l’eina SIOR 
3.4. Avaluació l’impacte social de la recerca. 
3.5. Estudi de cas: com redactar un projecte competitiu d’impacte social 

 
4. METODOLOGIA 
La primera part del curs es desenvoluparà de manera magistral, introduint els principals 
conceptes relatius a impacte social i com potenciar-lo. La segona part constarà d’un estudi de cas 
pràctic, mitjançant el qual les persones assistents podran posar en funcionament els continguts 
tractats de manera teòrica a la primera part. 
 
5. DESTINATARIS 
Personal docent i investigador de la URV 
 
7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 
No hi ha avaluació específica dels continguts de la sessió. Amb la segona part de la sessió, amb 
l’estudi de cas, si que es tractarà de constatar com els assistents apliquen els continguts previs, 
però no s’efectuarà una avaluació dels mateixos. 
 
8. PROFESSORAT 
 

Nom Institució Càrrec i/o titulació 

Aitor Gómez  Universitat Rovira i Virgili Professor agregat / Dept. Pedagogia  

Joan Cabré Universitat de Barcelona Investigador ‘Juan de la Cierva’ 

Gabriela Espinosa Universitat Rovira i Virgili Gestora 

 


