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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

DECRET113/2012, de 9 d’octubre, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.
Pel Decret 69/1996, de 20 de febrer, es va crear la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària amb la finalitat de premiar l’excel·lència en la docència universitària.
Pel Decret 37/2002, de 5 de febrer, es van modificar les condicions de la Distinció i pel Decret 381/2004, de 7 de setembre, es va modificar la compensació econòmica, regulada a l’article 4 del Decret 37/2002 esmentat, i es va establir que l’import dels guardons es fixaria a la disposició d’atorgament de la distinció.
Vistes les candidatures presentades pels consells socials de les universitats públiques o òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya i consultades personalitats de prestigi reconegut;
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi individual, al professor Miguel Cervera Ruiz, del Departament de Resistència de Materials i Estructures de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, en reconeixement a la seva trajectòria docent i a la implantació de mètodes de docència i del projecte Janus, el qual va ser pioner en el seu moment, en centrar la metodologia del procés formatiu en les activitats desenvolupades per l’alumnat.Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi individual, al professor Carlos Cantero Martínez, director del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Univer-sitat de Lleida en reconeixement a la seva trajectòria universitària i contribució a la innovació a la docència en l’àmbit de l’agronomia sostenible.
Article 2Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al projecte Res-ponsabilitat social i aprenentatge a la universitat, de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, per la seva contribució a la introducció del compromís cívic en els estudis superiors a través de l’aprenentatge-servei, el qual combina els processos d’adquisició de coneixements i competències amb el servei a la comu-nitat.Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al projecte Te-oria Econòmica amb experiments: vers una nova metodologia d’aprenentatge, del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, per contribuir al foment de la motivació, la capacitat científica i el treball en equip a través de l’estudi del comportament econòmic dels individus.Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al col·lectiu del professorat del subàmbit d’organització educativa del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la seva trajectòria extensa d’interès per l’actualització del coneixement de les organitzacions educatives, per la millora del procés d’ensenyament i l’aprenentatge dels estudiants universitaris d’aquest àmbit i per l’esperit d’innovació en la docència.
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Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al projecte Con-cepció, disseny, implementació i operació de l’itinerari d’assignatures de projectes d’acord amb la iniciativa internacional (CDIO) del Departament d’Enginyeria Elec-trònica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, per dotar els plans d’estudi de grau d’una estructura i metodologia que apropa els estudiants a les necessitats industrials a partir de la concepció, disseny, implementació i operació de sistemes i productes del món real.Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, per la creació d’una plataforma per desenvolupar la docència, el debat i la interacció en tots els camps del pensament contemporani, per la seva projecció del pensament i l’obra de Ferrater Mora i per la qualitat dels eminents convidats a la càtedra des de la seva fundació.
Article 3L’import del guardó per als premis individuals és de 20.000,00 euros per a ca-dascun dels guardonats i 20.000,00 euros per a cadascun dels premis col·lectius, que es distribuirà entre els guardonats i les guardonades i que s’haurà de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió dels guardonats i de les guar-donades. L’import dels guardons s’ingressarà en els pressupostos de les universitats corresponents.
Barcelona, 9 d’octubre de 2012
aRTUR MaS I GavaRRÓPresident de la Generalitat de Catalunya
aNDREU MaS-COLELLConseller d’Economia i Coneixement
(12.236.002)
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