REGLAMENT DE
L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Acord número 97/2017 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2017

Reglament
Institut de Ciències de l’Educació
Universitat de Lleida

1. Definició i Objectius
Article 1
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és un institut propi de la Universitat de Lleida
(UdL) d’acord amb els seus Estatuts, les missions bàsiques del qual són atendre
necessitats de formació del professorat no universitari impulsant la innovació
educativa, així com desenvolupar accions de suport a les tasques que la Universitat de
Lleida desplega en relació amb els futurs estudiants.

Article 2
Els seus objectius són:
a) Coordinar el professorat formador del professorat no universitari (d'Infantil,
Primària, Secundària i Formació Professional) a la demarcació de Lleida, segons els
acords entre la Universitat de Lleida i el Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria d’ensenyament.
b) Promoure la innovació docent en els nivells educatius no universitaris.
c) Impulsar la relació i la col·laboració entre el professorat universitari i el no
universitari en l’àmbit de la recerca en temes d’educació així com en la formació i la
innovació metodològica educativa, fent de la UdL un referent en innovació i formació
permanent del professorat reconeguda i de qualitat.
d) Contribuir a la promoció de la Universitat de Lleida així com a la captació de futurs
estudiants.
f) Col·laborar amb els centres, departaments i altres serveis de la UdL, així com amb
entitats externes, en aquelles accions de formació, innovació i promoció que la
Universitat de Lleida proposi, sigui en aliança amb el Departament de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria d’ensenyament, sigui per indicació pròpia.

2. Organització i òrgans de govern
Article 3
L’estructura de l’ICE compta amb un bloc directiu, compost per un òrgan unipersonal i
dos òrgans col·legiats, així com amb les unitats de gestió que desenvolupen les
activitats que li són pròpies. La gestió administrativa i econòmica es durà a terme des
de la unitat administrativa que determini la relació de llocs de treball del Personal
d'Administració i Serveis de la UdL.

Article 4
El director o la directora té la màxima responsabilitat de l’ICE i, de forma nata, en deté
la representació al Claustre de la UdL.

El director o la directora de l’ICE serà nomenat o nomenada pel rector o rectora.
Aquest nomenament es farà entre el personal acadèmic funcionari o permanent
doctor amb dedicació a temps complet.

Article 5
Són funcions del director o la directora:
a) Representar l’ICE.
b) Dirigir i coordinar les activitats de l’ICE.
c) Convocar el Consell de l’ICE i executar i fer-ne complir els acords.
d) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l’ICE.
e) Coordinar les accions de les unitats.
f) Totes aquelles funcions relatives a l’ICE que ni els Estatuts de la UdL ni aquest
Reglament atorguin a altres òrgans.

Article 6
La designació, nomenament i remoció del director o la directora correspon al rector o
la rectora. La durada del seu mandat serà de quatre anys i podrà ser nomenat o
nomenada de manera consecutiva una sola vegada.

Article 7
Correspon al director o la directora de l’ICE el nomenament i el cessament dels caps de
les unitats de gestió, que exerciran les funcions que els encomani. Aquestes funcions
són dirigir i coordinar les diverses línies específiques en les quals l’ICE desenvolupa la
seva activitat.

Article 8
La Junta directiva estarà formada pel director o la directora de l’ICE, un representant
del vicerectorat responsable, si escau, i el/s o la/les caps d’unitat. Actuarà de secretari
o secretària de la Junta Directiva, un/a membre del PAS de la unitat de suport
administratiu i econòmic, nomenat per la Junta, amb veu però sense vot. La Junta
directiva estarà presidida pel director o la directora i es convocarà, com a mínim, un
cop al trimestre.

Article 9
Són funcions de la Junta directiva:
a) Assistir al director o la directora en les seves funcions.
b) Planificar les activitats.
c) Elaborar el pla de treball anual i elevar-lo al vicerectorat competent.
d) Vetllar per l’assegurament de la qualitat de les activitats formatives, d’acord amb els
criteris vigents a la UdL.
e) Elaborar la memòria de les activitats de l’ICE.
f) Supervisar la gestió administrativa, acadèmica i econòmica de les activitats de l’ICE.
g) Promoure activitats i iniciatives, a partir de la detecció de necessitats en els diversos
contextos als quals atén.

Article 10
El Consell de l’ICE està integrat pels següents membres:
a) El vicerector o vicerectora on s’adscrigui orgànicament l’ICE, que el presidirà.
b) El director o la directora.
c) El professorat d’altres nivells educatius adscrit a l’ICE de manera estable.

d) Els directors/es i/o degans/es (o en qui aquests/es deleguin) dels centres de la
Universitat de Lleida.
e) El/la membre del PAS de la unitat de suport administratiu i econòmic, nomenat/da
per la Junta directiva, amb veu però sense vot, que actuarà coma secretari o
secretària.
f) Un membre representant del Consell Social de la Universitat de Lleida.

Article 11
El Consell de l’ICE es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any, i sempre que el
convoqui el president o la presidenta o ho sol·liciti, com a mínim, una tercera part dels
o les membres que el formen.

Article 12
Són funcions del Consell de l’ICE:
a) Assessorar el director o la directora.
b) Orientar sobre la programació anual d’activitats de l’ICE.
c) Aprovar la memòria anual de les activitats.
d) Vetllar pel bon funcionament de l’ICE.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de
Govern de la Universitat.

