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http://www.uoc.edu/portal/cata-
la/recerca-innovacio/index.html 

ataaa- Amb la unió dels vicerectorats d’Innovació i de Recerca el 
desembre del 2009, la Universitat aposta per donar un nou 
impuls a l’activitat investigadora, d’innovació i transferència. 
L’objectiu és promoure la recerca i innovació de qualitat per-
què reverteixi en la docència i repercuteixi clarament en el tei-
xit socioeconòmic de l’entorn. Aquest impuls es concreta en 
dos programes d’ajuts interns i en la creació de tres comissi-
ons especí  ques que permeten desenvolupar el pla estratègic 
del vicerectorat. 

EL PROGRAMA D’AJUTS 
S’incrementa el suport intern per a dur a terme activitats per 
mitjà del programa APLICA d’impuls a la innovació i es crea un 
programa de suport a la recerca propi que cobreix les despeses 
associades al desenvolupament de la recerca i a la producció 
cientí  ca (assistència a congressos, publicacions, organització 
de jornades i congressos, mobilitat per a la realització d’estades 
curtes i suport per a l’elaboració de propostes a convocatòries 
competitives d’àmbit nacional i europeu). 

COMISSIÓ DE RECERCA, COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
I COMITÈ D’ÈTICA
La Comissió de Recerca té per  nalitat promoure i articular les 
estratègies i les accions derivades de la política de recerca i in-
novació de la UOC. La Comissió de Publicacions garanteix la co-
herència i la consistència de les publicacions acadèmiques de la 
Universitat i el Comitè d’Ètica vetlla i, si s’escau certi  ca, que es 
respecta la dignitat de les persones en els projectes de recerca 
que es fan a la Universitat.

ELS GRUPS DE RECERCA
L’activitat de recerca, innovació i transferència s’organitza en 
més de trenta grups de recerca, vinculats a un estudi o àrea 
de coneixement, o a un dels dos centres de recerca de la Uni-
versitat. Catorze d’aquests grups han estat reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria del 2009.

LA UOC PROMOU LA RECERCA I LA 
INNOVACIÓ DE QUALITAT PERQUÈ REVERTEIXI 
EN LA DOCÈNCIA I REPERCUTEIXI EN EL TEIXIT 
SOCIOECONÒMIC DE L’ENTORN.

L’ACTIVITAT DE RECERCA, INNOVACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA S’ORGANITZA MITJANÇANT 
MÉS DE TRENTA GRUPS DE RECERCA.

01
RECERCA
L’IMPULS DE LA

Recerca, innovació i transferència
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02
CONEIXEMENT
LA RECERCA EN ELS ESTUDIS 
I ÀREES DE

http://recerca.uoc.edu

El professorat de la Universitat duu a terme l’activitat de re-
cerca i innovació i la de docència i gestió en el si dels estu-
dis on està adscrit. El personal de gestió també participa en 
projectes de recerca i innovació des de l’àrea a què pertany. 
En alguns casos, uns i altres integren grups que sovint són 
transversals.

Concretament hi ha 12 grups de recerca formalment consti-
tuïts, la meitat dels quals són reconeguts per la Generalitat de 
Catalunya, especialitzats en els àmbits de les arts i humani-
tats, les ciències socials, les ciències de la salut i la tecnologia 
i la comunicació.  

GRUPS DE RECERCA
» Tecnologia i Acció Social (ATIC), grup emergent recone-

gut per la Generalitat de Catalunya
» Estudis de Cultura i Societat (GRECS), grup emergent re-

conegut per la Generalitat de Catalunya
» Globalització, Pluralisme Jurídic i Drets Humans (GROIP), 

grup emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya
» InteractuArt, art i societat a l’era digital (GROUPWARE.CAT)
» Information and Communication Systems and Services 

(ICSS)
» Identitat i Cultura Global (IDENTI.CAT), grup emergent 

reconegut per la Generalitat de Catalunya
» Gestió d’Informació i Gestió del Coneixement a les Or-

ganitzacions (KIMO), grup consolidat reconegut per la Ge-
neralitat de Catalunya

» Language Processing Group (LPG)
» Cultura Digital i Nous Mitjans (Mediaccions), grup emer-

gent reconegut per la Generalitat de Catalunya
» Aplicacions Informàtiques en el Patrimoni Cultural (OLIBA)
» Organitzacions, Conciliació i TIC
» Fiscalitat, Relacions Laborals i Prestacions Socials (TIC-

TRIBUTS), grup emergent reconegut per la Generalitat de 
Catalunya

Recerca, innovació i transferència

© Mònica Hernández (Concurs «El meu racó UOC»)

Les activitats de recerca de l’IN3, de l’eLC i dels Estudis i àrees de coneixement de la 
UOC són a les pàg. 86-88.
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L’IN3 publica les quatre convocatòries següents:
» Convocatòria Research Fellows: cinc places sènior adre-

çades a investigadors l’activitat dels quals se centri en la re-
cerca empírica sobre mitjans socials  / comunitats en línia. 

» Convocatòria per a professors visitants: s’incorporen per 
invitació de la direcció de l’institut, per tal de contribuir a les 
línies de recerca del centre. 

» Convocatòria d’investigadors residents: quatre places 
adreçades a professors de la UOC per a dedicar-se a temps 
complet a un projecte relacionat amb l’estudi interdiscipli-
nari de la societat de la informació i el coneixement o amb 
les tecnologies de la informació i la comunicació.

» Convocatòria d’una comunitat de coneixement: adreça-
da a un grup de recerca de la UOC per a crear una comuni-
tat de coneixement sobre una base competitiva i associada 
amb institucions foranes. 

GRUPS DE RECERCA DE L’IN3
» Communications & New Media 
» DPCS (Distributed, Parallel and Collaborative Systems)
» ENS (Education & Network Society)
» GADE (E-Governance: electronic administration and 

democracy)
» GRES-UOC (Computer-Aided Software Engineering)
» Information & Communication Technologies Interdiscipli-

nary Research Group (i2TIC)
» Interdret (Privacy and IP Protection)
» KISON (K-ryptography and Information Security for Open 

Networks)
» ONE (Observatory of the New Economy)
» Psicologia, salut i xarxa. PSINET
» SUNAI (Scene Understanding and Arti  cial Intelligence Lab)

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT
Amb l’objectiu de dinamitzar la vida acadèmica de l’IN3 s’or-
ganitzen 51 seminaris de recerca, 6 tallers, 12 conferències 
públiques i 3 trobades internacionals. Aquestes darreres, atès 
el caràcter internacional que tenen, contribueixen notablement 
a la creació de xarxes de col·laboració entre investigadors, 
grups i programes de recerca i també estudiants de doctorat: 
» Móviles e internet en América Latina y África (octubre 2009)
» Conference on Development and Information Technologies 

(octubre 2009)
» ICTs and Society Network Meeting (juliol 2010)

COMISSIÓ CIENTÍFICA PER A LA RECERCA I EL DOCTORAT
La Comissió Cientí  ca per a la Recerca i Doctorat de la UOC 
és un organisme independent, creat l’any 2002, que avalua 
l’actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del 
programa de doctorat i aconsella a la rectora sobre l’estratègia 
de recerca. 

La Comissió és formada per reconeguts cientí  cs i professors 
de diferents disciplines i països. Tots els membres són cate-
dràtics d’universitats de prestigi d’arreu d’Espanya, Europa i 
els Estats Units, i són nomenats per la rectora.

LA COMISSIÓ CIENTÍFICA PER A LA RECERCA I EL DOCTORAT 
DE LA UOC ÉS UN ORGANISME INDEPENDENT QUE AVALUA 
L’ACTUACIÓ ACADÈMICA DE LA UNIVERSITAT.

L’IN3 ÉS EL PONT QUE COMUNICA EL PROFESSORAT DE LA 
UOC, ELS INVESTIGADORS DE L’IN3, ELS ESTUDIANTS DE 
DOCTORAT, ELS INVESTIGADORS I PROFESSORS VISITANTS 
DE RENOM INTERNACIONAL.

L’IN3 ÉS L’INSTITUT DE RECERCA DE LA UOC ESPECIALITZAT 
EN LA INVESTIGACIÓ DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I 
EN L’ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DE LES TIC EN LES ÀREES DE 
CONEIXEMENT PRÒPIES DE L’INSTITUT.

MANUEL CASTELLS  // DIRECTOR DE L’IN303
INSTITUTE
INTERNET INTERDISCIPLINARY 

http://in3.uoc.edu

PRESIDENT
Martin Carnoy, Universitat de Stanford 

MEMBRES
Betty Collis, Universitat de Twente (Holanda)
William Dutton, Oxford Internet Institute
Jerry Feldman, Universitat de Califòrnia, Berkeley
Miguel Ángel Lagunas, Universitat Politècnica de Catalunya
Vicente López, Universitat Pompeu Fabra
Robin Mansell, London School of Economics
Guido Martinotti, Universitat de Milà
Vicenç Navarro, Universitat Pompeu Fabra
Marina Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Vives, IESE Business School, Universitat de Navarra
Rosalind Williams, Institut Tecnològic de Massachusetts 

Recerca, innovació i transferència
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EL DOCTORAT SOBRE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT
En el marc del programa de doctorat sobre la Societat de la 
Informació i el Coneixement, 27 becaris gaudeixen de l’ajut 
per a la realització de la tesi doctoral, i se’n llegeixen 7:

http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/IN3/
doctorat/presentacion/presentacio.html

/

UN DELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE DOC-
TORAT ÉS PROPORCIONAR ELS CONEIXEMENTS 
I LES CAPACITATS PER A FER RECERCA SOBRE 
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ, ELS USOS QUE SE’N FA I LES 
TRANSFORMACIONS QUE LES ACOMPANYEN EN 
ELS DIVERSOS ÀMBITS HUMANÍSTICS I SOCIALS.

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L’IN3
Director> Dr. Manuel Castells | Directora adjunta> Dra. Meritxell Roca 
| Director del programa de doctorat> Dr. Josep Lladós Masllorens | 
Directors adjunts> Dra. Rosa Borge i Dr. David Megías | Comissió 
de Doctorat> Dra. Elisenda Ardèvol, Dra. Elena Barberà, Dr. Miquel 
Peguera, Dr. Ramon Ribera, Dr. Daniel Riera, Dra. Inma Rodríguez, 
Dr. Jordi Sánchez | Tècnic de programa> Jordi Ferran

» Peña-López, Ismael (2009). Measuring digital develop-
ment for policy-making: models, stages, characteristics 
and causes. Dirigida per Tim Kelly. 

» Fallahpour, Mehdi (2009). High capacity data embedding 
schemes for digital media. Dirigida per David Megías 
Jiménez.

» Armendáriz, Leticia (2010). Los crímenes de guerra en 
con  ictos armados de carácter interno: formulación, tipi  -
cación y jurisdicción en el derecho internacional. Dirigida 
per Víctor Manuel Sánchez.

» Rovira, Irene (2010). Los deberes de información y asis-
tencia de la administración tributaria: análisis jurídico y 
estudio del impacto de las tecnologías de la información   
y la comunicación. Dirigida per Ana María Delgado i Rafael 
Oliver.

» Pérez-Mateo, María (2011). La dimensión social en el 
proceso de aprendizaje colaborativo virtual: el caso de la 
UOC. Dirigida per Montse Guitert.

» Casillas, Luis Alberto (2011). Gestión del conocimiento 
subyacente en interacciones colaborativas de entornos 
de aprendizaje virtual con trabajo de grupos: un enfoque 
multiagente. Dirigida per Atanasi Daradoumis.

» Rius, Àngels (2011). Un marco formal para la represen-
tación de escenas educativas reutilizables. Codirigida per 
Jordi Conesa i Maria Elena García.

Recerca, innovació i transferència
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» Contribuir d’una manera destacada a la recerca i la inno-
vació en l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i la 
formació virtual.

» Impulsar bones pràctiques educatives en l’ús de les TIC.
» Potenciar la formació en e-learning mitjançant una oferta for-

mativa pròpia de nivell superior que incorpori els resultats en 
investigació i innovació i que en faciliti la transferència.

» Els processos d’ensenyament i aprenentatge
» L’organització i la gestió educativa
» Els recursos tecnològics per a l’aprenentatge

RECERCA
Programa de recerca 2009-2012: Time Factor in e-learning 
S’orienta a aportar solucions als problemes que planteja l’en-
senyament en línia des d’una perspectiva multidimensional, 
recull accions i decisions sobre el factor temps amb l’objectiu 
de millorar l’aprenentatge. 

Projecte Marc conceptual de l’e-learning
S’orienta a la de  nició del concepte d’e-learning, resultant del 
consens de la comunitat cientí  ca i de les diferents comunitats 
de pràctica. 

Doctorat d’e-learning
El programa de doctorat afavorirà l’elaboració de tesis doc-
torals en les línies de treball del centre i la formació de futurs 
investigadors en e-learning.

Investigadors visitants 
S’incorporen tres investigadors internacionals per mitjà de l’eLC 
Research Fellows Program, dos professors visitants i dos inves-
tigadors predoctorals amb el programa d’Estades eLC.

INNOVACIÓ
» Millora de la pràctica educativa en l’ús de les TIC   

La producció col·laborativa de coneixement, avaluació i 
(auto)regulació en l’assoliment de competències i aprenen-
tatge en entorns immersius.

» Informe Horizon: Edició Iberoamericana 2010
Identi  ca i analitza les sis tecnologies que tenen un potencial 
de transformació més gran de l’ensenyament superior a Ibe-
roamèrica al llarg dels anys vinents. És una iniciativa con-
junta de la UOC i el New Media Consortium (NMC). 

» Projecte e-knowledge: Fòrum interactiu per a l’aprenen-
tatge col·laboratiu.

DOCÈNCIA
» Màster universitari, postgraus, cursos d’especialitza-

ció, titulacions internacionals: El programa d’Educació i 
TIC s’orienta a la capacitació per a la millora de les com-
petències en l’ús de les TIC en educació i formació i en la 
direcció i gestió de l’e-learning.

» Docència en línia: Cursos, seminaris de formació especia-
litzats, guies i reculls de bones pràctiques per a la formació 
inicial i contínua del professorat en línia.

» Formació a mida: Col·laboració amb institucions d’ense-
nyament superior en la implantació de models d’e-learning.

ACTIVITATS
S’organitzen 17 conferències, tallers i seminaris de recerca, en 
els quals participen més de 100 persones.

SUPORT A LA RECERCA 
Serveis orientats a afavorir la recerca i la difusió de projec-
tes i activitats: ajuts econòmics, sessions d’assessorament 
metodològic personalitzat i creació d’espais web 2.0 per a la 
comunitat.

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
Directora de l’eLC> Dra. Begoña Gros | Directora de l’Àrea de Recerca> Dra. Elena 
Barberà | Directora de l’Àrea d’Innovació> Dra. Iolanda García | Director acadèmic> 
Dr. Albert Sangrà | Director de l’Àrea de Difusió  i Internacionalització> Sílvia Bravo, 
Diego Fernández | Professorat> Dra. Lourdes Guàrdia, Dr. Marcelo Maina | Director de 
l’Ofi cina Tècnica> Toni Martínez | Ofi cina Tècnica> Marga Franco, Cristina Girona, Al-
fred Salat, M.ª Carmen Márquez

04 eLEARN CENTER

http://elearncenter.uoc.edu/

RECERCA, INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN E-LEARNING

OBJECTIUS

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES

ÀREES DE TREBALL

Recerca, innovació i transferència
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RECERCAT, TDX, FACTOR D’IMPACTE I GESTORS BIBLIOGRÀFICS
S’obre una nova secció a la Biblioteca que recull tota la in-
formació relativa al Recercat, al TDX, al factor d’impacte i als 
gestors bibliogrà  cs. En aquest últim cas, Refworks deixa de 
ser només un enllaç i passa a incloure una guia d’ús molt com-
pleta amb vídeos i imatges que faciliten l’ús d’aquest gestor 
bibliogrà  c. 
http://biblioteca.uoc.edu/cat/index.html?serveis/serveis06 

L’O2, L’OBERTA EN OBERT
http://openaccess.uoc.edu

L’Oberta en obert és l’eina que permet presentar en un sol 
sistema els documents i les col·leccions en accés obert (OA) 
d’aprenentatge, recerca i institucionals de la UOC. 
L’O2 permet:
» Promoure la visibilitat, l’accessibilitat i la permanència de 

la recerca. 
» Millorar la comunicació cientí  ca i fer avançar la recerca: 

facilita la localització i recuperació d’informació rellevant de 
manera més ràpida.

» Augmentar el nombre de lectors i també de citacions de les 
publicacions.

» Conservar la propietat intel·lectual i gestionar els drets d’autor.
» Potenciar l’accés obert a la informació cientí  ca seguint la 

via verda, és a dir, facilitant l’autoarxivament de les publi-
cacions.

PROQUEST I ISI WEB OF SCIENCE
La Biblioteca subscriu l’accés a ProQuest Dissertations & The-
ses (PQDT), que dóna accés a més de dos milions de tesis doc-
torals i tesines de màsters d’àmbit internacional des de 1861. 

Des del punt de vista del factor d’impacte d’ISI Web of Scien-
ce, la Biblioteca fa un informe mensual amb els articles d’au-
toria UOC, els nous articles i els articles amb noves citacions, 
inclosos a la base de dades ISI Web of Science. 

JORNADA D’INDICADORS DE RECERCA I INNOVACIÓ
El mes de febrer del 2010 la UOC acull la Jornada d’Indicadors 
d’R+D+I, organitzada per la xarxa RedOTRI d’Universitats i la 
Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). 

MAPA TECNOLÒGIC I DE CONEIXEMENT DE LA UOC
La Unitat de Transferència de Coneixement (UTC) de l’OSRT 
treballa en l’elaboració de la primera fase del mapa tecnològic 
i de coneixement de la Universitat que serveix per a identi  car, 
estructurar i classi  car, d’una manera grà  ca i intuïtiva, tota 
l’oferta tecnològica i de coneixement de la UOC. 
http://mapadelconeixement.uoc.edu 

EL MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ DÓNA IMPULS A LA UNITAT DE 
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT DE LA UOC
Mitjançant el Subprograma de apoyo a la función de trans-
ferencia en centros de investigación (INNCIDE 2010), la UTC 
es posa en marxa com a punt de contacte entre la UOC i el 
seu entorn, amb l’objectiu principal de transferir els resultats 
obtinguts en l’activitat d’R+D+I de la Universitat.

http://osrt.uoc.edu u

http://biblioteca.uoc.edu

05
INNOVACIÓ
SUPORT A LA RECERCA I A LA

ELS GRUPS DE RECERCA DE L’eLC

» EDUS
» EDONLINE (Research group in educational supports to 

learn in online environments)
» EDUL@B
» Capacitació digital
» ITOL
» Ehealthlab
» Laboratori Nou Turisme
» REM (Research in Educational Management)
» EMA-UOC
» MUSEIA

BIBLIOTECA

EL CENTRE ESTÀ OBERT A LA INCORPORACIÓ DE NOUS MEM-
BRES I PROJECTES I A LA COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES 
NACIONALS I INTERNACIONALS.

10 GRUPS DE RECERCA I INNOVACIÓ I 22 PROJECTES 
D’E-LEARNING.

LES LÍNIES DE TREBALL DE L’eLC SÓN ELS PROCESSOS 
D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, L’ORGANITZACIÓ I LA 
GESTIÓ EDUCATIVA, I ELS RECURSOS TECNOLÒGICS PER A 
L’APRENENTATGE.

Recerca, innovació i transferència

OFICINA UOC DE SUPORT A LA RECERCA 
I LA TRANSFERÈNCIA (OSRT)


