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Convocatòria d’ajuts del Programa AIDA: Ajuts per a la Intensificació de la 
Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, 

curs 2018-2019) 

Programa AIDA 

El Programa AIDA: Ajuts per a la Intensificació de la Docència en Anglès vol fomentar la 
docència en llengua anglesa als estudis de grau i de màster, amb les finalitats següents: 

a) Millorar la competència en anglès i en comunicació intercultural de l’alumnat local 
b) Atraure estudiants internacionals que no coneixen l’espanyol ni el català 
c) Facilitar les dobles titulacions i les titulacions conjuntes 

Objecte de la convocatòria 

Finançar la participació del PDI dels centres de la UAB en el programa de suport al professorat 
que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions: 

1. Curs Intensive English for Academic Staff 
2. English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training 
3. Pràctica docent: observació de classe i tutoria 
4. Acreditació 

Beneficiaris dels ajuts 

Centres de la UAB que vulguin impulsar programes per a extendre i intensificar la docència en 
anglès a les seves titulacions de grau i de màster. 

Dotació 

La dotació total per a aquesta convocatòria és de 36.000 €. En el cas que durant l’any 2018 
s’obtingui finançament addicional es podrà incrementar l’import destinat a la convocatòria. 

Primera fase 

Convocatòria oberta per a projectes presentats per centres. 

Segona fase 

En el cas que quedin vacants en algun curs, s’acceptaran sol·licituds individuals. Aquestes 
persones es podran incorporar en algun dels cursos subvencionats dins d’aquest programa. 

Requisit dels participants en els cursos 

El professorat que participi al programa ha d’acreditar un nivell mínim de B2 d’anglès. 
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Sol·licituds 

Els projectes presentats a la convocatòria han de contenir, com a mínim, la informació següent: 

a) Objectiu del projecte 
b) Titulació o titulacions implicades 
c) Relació d’assignatures i nombre de grups, i nombre d’estudiants matriculats 
d) Relació de professorat implicat, amb informació sobre el nivell d’anglès quan sigui 

possible i la seva situació laboral (permanent/temporal) 
e) Mecanismes previstos per assegurar la continuïtat de l’oferta en anglès 
f) Implicació en la proposta de professorat amb vinculació permanent 
g) Acord de la Junta de Facultat 
h) Experiències prèvies al centre, si s’escau 

Compromís dels centres beneficiaris 

Els centres beneficiaris han de presentar un informe anual sobre el desenvolupament del 
programa 

Termini de presentació 

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UAB del 17 d’abril al 25 de maig de 
2018. 

Resolució de les sol·licituds 

Les sol·licituds les resol una comissió integrada pel vicerector de Relacions Internacionals, el 
vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i el director del Servei de Llengües. 

La resolució es fa pública al portal UAB cercador: http://www.uab.cat/beques-ajuts/. 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de gener de 2018  

 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu, davant 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o de la 
publicació de l'acte, tal com disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en relació amb l'article 114 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

http://www.uab.cat/beques-ajuts/

