
Convocatòria per a la Creació d'un Servei de Detecció i 
d'Atenció de Situacions de Risc Dirigit al Col·lectiu 
d'Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES 
FACULTAT DE PSICOLOGIA – SIPEP 2012 – 2013

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El SIPEP és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i és en el marc de les seves línies d'acció que s'ubica 
la present convocatòria de projecte d'intervenció. 

Aquesta convocatòria planteja l'elaboració d'un projecte d'intervenció que ens permeti 
crear una estructura d’atenció integral  als estudiants de  Psicologia  de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Aquesta estructura hauria de possibilitar la detecció i anàlisi de 
les necessitats i/o situacions de risc que afecten actualment al col·lectiu d'estudiants de 
Psicologia,  així  com  posar  en  marxa  les  estratègies  adequades de  detecció  i 
afrontament.

1. Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria està dirigida específicament a la CREACIÓ  D’UN  SERVEI 
D’ATENCIÓ INTEGRAL A L’ESTUDIANT DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA. Aquesta convocatòria és competitiva i  es valorarà especialment la 
originalitat del projecte, tant pel que fa al nivell de cobertura de les necessitats i  
riscos  potencials  de  l’alumnat,  com  a  les  estratègies  i  recursos  proposats  per 
atendre-les.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és, per tant, l'elaboració d'un projecte que incorpori (a) 
la  identificació  i  detecció  de les necessitats i  situacions  de risc  dels estudiants,  i  (b) 
l'elaboració d'un pla d'actuació. 

Els projectes presentats a aquesta convocatòria han d'atendre al col·lectiu d'estudiants 
de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja siguin de Grau, de Postgrau o 
de Tercer Cicle. No hi haurà criteris d'exclusió per motius de procedència i/o nacionalitat. 

2. Condicions del Finançament 

El  pressupost  global  del  projecte ha  de  ser  d’un  màxim  de  50.000 euros,  però  pot 
incloure   també  per  la  seva  execució  fonts  de  finançament  addicionals  degudament 
justificades i avalades.

L'entitat / equip de treball que se seleccioni  haurà de presentar a la Memòria Final la 
certificació i justificació de les despeses del projecte. 

3. Requisits de les Entitats Sol·licitants 

Podran concórrer a la present convocatòria aquells i aquelles estudiants matriculats a 
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l'assignatura “Pràctiques Integrades”  durant el curs 2012-2013. Així mateix, la 
presentació no es podrà fer de manera individual, sinó en el context d'un equip de 
treball. Cada equip de treball només podrà presentar un únic projecte.  

4. Àmbit d'Actuació i Termini d'Execució

El projecte haurà  de  desenvolupar-se en l'àmbit de la Universitat Autònoma de 
Barcelona dins del període comprès entre l’1 de setembre de 2013 i el 31 d'agost del 
2014.

5. Documentació Obligatòria

Les entitats / equips de treball que es presentin a la consecució d'aquesta ajuda, hauran 
de detallar el projecte mitjançant el formulari electrònic de sol·licitud que es troba en el 
mateix web que la present convocatòria.

6. Requisits de Presentació dels Projectes

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 12  de maig de 2013, a les 23 
hores.

La sol·licitud s'haurà de lliurar exclusivament a través de l'espai docent virtual Moodle de 
l'assignatura “Pràctiques integrades”.

Una vegada enviada la sol·licitud i el formulari electrònic, li serà assignat 
automàticament a cada entitat / equip de treball un dia i hora per fer una presentació 
pública del seu projecte. 
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7. Criteris de Valoració

 Qualitat teòrica i conceptual del projecte: desenvolupament d'un marc teòric que 
situï la problemàtica, presentació d'uns objectius clars i realitzables, etc.

 Qualitat tècnica: formulació de resultats clars, objectius i mesurables; coherència de 
les activitats previstes amb els resultats esperats; inclusió d'un cronograma detallat 
de les activitats i fases de l’execució del projecte. 

 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
 Coordinació amb altres agents socials.
 Cerca de fonts de finançament addicionals per l’execució del projecte.  
 Proposta d'avaluació i seguiment del projecte.
 Criteris formals:

o Qualitat de la presentació de la sol·licitud.
o Qualitat de l’exposició pública del projecte.

8. Resolució de la Convocatòria

L’avaluació i resolució de la present convocatòria  serà publicada la setmana del 17 de 
juny de 2013.

9. Disposicions Finals

La presentació a aquesta convocatòria pressuposa la plena acceptació de les seves bases 
i de la seva  resolució, que serà irrevocable. Si es produeix l'incompliment de les 
mateixes, l'entitat convocant es reserva el dret de procedir com s'estimi convenient. 
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