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• No és un projecte Erasmus + com els que coneixíem fins ara.

• No és un projecte d’internacionalització de les nostres universitats.

• És una iniciativa, un experiment europeu d’abast institucional que inclou  Recerca 
Educativa.

• Suposa la fase inicial d’un dels instruments futurs de les Polítiques Educatives 
Europees.

• Les decisions que s’acordin i les accions que es duguin a terme en CHARM-EU tindran 
un impacte significatiu en les universitats participants. 

• Estarem en un aparador durant els propers 3 anys. No solament davant l’EACEA sinó 
davant dels Governs, i altres aliances.

0. Què és i què no és CHARM-EU



1. Perquè la UB està liderant aquesta aliança

• Perquè és una oportunitat única de liderar l’avantguarda europea. Aquesta convocatòria
experimental és un punt de partida per avançar en l’Àrea d’Educació Superior Europea, si
tenim èxit en el període cofinançat de tres anys i aconseguim crear un compromís i
estratègia conjunta a llarg termini

• Perquè és una oportunitat de transformació institucional per apropar la docència/el
model educatiu a les necessitats futures. El que s’experimenti a CHARM-EU pot ser
complementari al que ja fem a la UB



2. Què s’ha fet fins ara i on som

• Maig 2019: Reunió a Dublin per explorar com començar independentment de l’èxit del projecte.
• Juny 2019: Primera reunió a Utrecht del grup de WP3 Curriculum Design & WP4 Teaching and Learning. 

Principis nuclears del model educatiu. 
• Juny 2019:  CHARM-EU és seleccionat per la EACEA. 
• Juliol 2019 (11 y 29): Reunió amb el Ministre de Ciència, Innovació i Universitats. Presentació d'altres 

xarxes amb participació espanyola, I futura comissió de coordinació liderada pel Ministeri amb les 
aliances I els governs autònoms per tractar de flexibilització legislativa i finançament

• Agost 2019: Reunió de Rectors I de l’equip de projecte a Budapest. Aprovada l’estructura I govern del 
projecte. 

• Setembre 2019: Reunió de planificació dels WP3 Curriculum Design & WP4 Teaching and Learning, WP5 
Mobilitat i WP6 Inclusivitat a Budapest

• Octubre 2019: Reunió de planificació del WP2 Governança a Montpellier+ Reunió internacional 
d’estudiants de les 5 universitats

• Kick-off Meeting: 13-15 de novembre a Barcelona



• Dissenyar un model de governança innovador, un nou model de compromís cooperatiu multiinstitucional que
fomenti la co-creació i la cooperació amb els estudiants, que requerirà un pla de gestió de canvi

• Motivar els estudiants a enfrontar-se als reptes de la societat per “Reconciliar la humanitat amb el planeta" a
través dels objectius de desenvolupament sostenible, a partir d'un currículum impulsat per reptes de manera
crítica i reflexiva

• Crear programes basats en habilitats i atributs dissenyats en una estructura acadèmica nova i flexible
organitzada en mòduls transversals i micro-programes, configurables per als diferents nivells (grau, postgrau,
doctorat i aprenentatge al llarg de la vida), en la forma de currículums innovadors amb processos d’aprenentatge
autònom

• Posar èmfasi en la qualitat dins del triangle del coneixement i integrar la recerca i la docència en i dins de les
disciplines (posar de relleu els aspectes educatius, investigadors i empresarials)

• Crear un model sostenible, transferible i inclusiu per a un campus interuniversitari europeu

3. Els elements diferencials de CHARM-EU
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4. Resum del projecte
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5. Interrelacions entre els WP

OUTPUTS  WP1 GESTIÓ DEL PROJECTE

WP1 a tots els WP Governança del pla, eines de gestió, control de l’execució, control econòmic

WP1 al WP9 Informació de progrés per publicar



5. Interrelacions entre els WP
OUTPUTS WP2  GOVERNANÇA

WP2 a WP3 Marc legal, acreditació, professorat. 

WP2 a WP4 Recursos tecnològics, professorat, personal de suport

WP2 a WP5 Recursos tecnològics, professorat, personal de suport, beques

WP2 a WP7 Esquema de governança I de gestió
Estratègia de mercat i campanya de reclutament
Aprovació i acreditació del Màster
Taxes
Relacions financeres i de pressupost entre els socis i subvencions
Assignació del personal (acadèmic i no acadèmic)
Prestació de serveis
Recursos IT

WP2 a WP8 Estratègia de mercat (+WP9)
Model de finançament
Model de gestió
Catàleg de serveis
Model de personal



5. Interrelacions entre els WP

OUTPUTS WP3 DISSENY CURRICULAR i WP4 ESTRATÈGIES DOCENTS

WP3  a WP7 i WP8 Model per al disseny curricular

WP3 a WP7 i WP8 Model per al disseny de continguts

WP4 a WP7 i WP8 Manual d’estratègies docents

WP4 a WP7 i WP8 Guia per a la producció de continguts

WP4 a WP7 i WP8 Guia per al desenvolupament de les aules virtuals

WP4 a WP7 i WP8 Prototips de tecnologia emergent

WP4 a WP7 i WP8 Tècniques d’avaluació ajustades al disseny curricular i les estratègies docents



5. Interrelacions entre els WP

OUTPUTS WP5 MOBILITAT

WP5  a WP3 i WP4 Matriu de mobilitat

WP5 a WP7 i WP8 Guia interactiva de mobilitat per al professorat, els estudiants i el personal de gestió

WP5 a WP7 i WP8 Catàleg de finançament per garantir la inclusió

WP5 a WP7 i WP8 Criteris de mobilitat 

OUTPUTS WP6 INCLUSIÓ

WP6 a tots els WP Informe amb anàlisi crítica en relació a la inclusió i l’accessibilitat 

WP6 a tots els WP Registre de bones pràctiques que poden ser implementades en les nostres universitats

WP6 a tots els WP Pla d’inclusió

WP6 a WP7 i WP8 Formació al professorat i al personal d’administració i serveis



5. Interrelacions entre els WP

OUTPUTS WP7 PILOTS

WP7 a tots els WP Exemple de disseny de programa: màster de 90 ECTS (2021-2022)

WP7a tots els WP Test i feedback dels micro-pilots, els prototips i les guies

WP7 a tots els WP Avaluació final per a la implementació del model a CHARM-EU

OUTPUTS WP8 TOOLKIT

WP8 a tots els WP Guia per construir el Toolkit i un entorn per preparar-ho

WP8 a WP7 Versió inicial del Toolkit per fer servir en el test del màster

WP8 a tots els WP Test i feedback dels micro-pilots, els prototips i les guies

WP8 a tots els WP Toolkit definitiu per a la implementació a CHARM-EI i disseminació



5. Interrelacions entre els WP

OUTPUTS WP9 SOSTENIBILITAT I DISSEMINACIÓ

WP9  a WP7 i WP8 Imatge de marca i guia d’us

WP9a WP7 i WP8 Estratègia de disseminació

WP9 a WP7 i WP8 Web, xarxes socials

WP9 a WP7 i WP8 Internacionalització

WP9 a WP1 Disseminació de l’experiència a través de la publicació de l’informe de progrés i de 
conferències anuals



6. Resultats esperats en tres anys

• Una estructura innovadora de programes interdisciplinars on els estudiants crearan el seu propi
currículum, aprofitant tot el potencial del triangle del coneixement

• Unes estratègies de docència i aprenentatge que utilitzaran de manera intensiva l’espai virtual

• Una matriu de mobilitat i un model inclusiu, per donar suport no només al moviment fluid entre les
institucions de l’aliança, sinó també a l’amplitud de la inclusió social i la diversitat

• Un marc de desenvolupament clar d’un model econòmicament sostenible d’un campus interuniversitari
multiinstitucional europeu d’educació superior. El model en el qual s’està treballant per al futur de
CHARM-EU podrà transferir-se a la comunitat universitària europea (Toolkit)

• El model i les eines seran provats, perfeccionats i desenvolupats iterativament mitjançant una sèrie de
micro-pilots i un pilot d’un Màster de 90 ECTS Aquest màster no és l’objectiu de l’aliança, sinó la prova
per poder estendre’l a graus, màsters i doctorat



6. Disseny curricular & Estratègies docents

CHARM: Challenge Based

CHARM: Accessible

CHARM: Research-based

CHARM: Mobility as a norm

Reconciling Humanity with the Planet



7. Curriculum design & Teaching and learning

AREA TRADICIONAL

CAMPUS Una única institució

DISCIPLINA
Disciplina única o 
interdisciplines

CURRICULUM Definit pel professorat

MOBILITAT Afegida al currículum

CONTINGUT Centrat en continguts

AVALUACIÓ
Definida pel professor

TREBALL En solitari o amb els companys

CHARM-EU

Múltiples institucions

Multidisciplinar o Transdisciplinar

Definit per l’estudiant

Integrada per norma

Centrat en reptes

Autèntica, definida amb els 
estudiants

Equips amb companys, investigadors, 
professionals, entitats civils



7. Curriculum design & Teaching and learning



7. Curriculum design & Teaching and learning



• Els reptes han de venir proposat de fonts diverses de la vida real

• Els estudiants escolliran el seu currículum en funció dels reptes que vulguin resoldre

• Estudiaran de maneres diverses combinades: presencial, on line, blended, integrant 
presencial i on line

• Els estudiants desenvoluparan solucions innovadores i sostenibles per afrontar els reptes

• Els estudiants treballaran en equips multidisciplinars amb els acadèmics, els 
professionals i la societat civil

• Els projectes final de grau o màster seran reptes reals

• Alguns mòduls es faran en l’idioma local (per estudiants locals o no), i d’altres en anglès

7. Curriculum design & Teaching and learning



Interinstitutional teams (1-2 permanent members of each Package selected from internal teams. Other

temporary members depending on the subject)

WP 

Group 2

WP 

Group 6

WP 

Group 5

WP 

Group 4

WP 

Group 3

Rectors Assembly

CHARM-EU committee

Chair: Rector (rotation)

International PM

WP leaders

Advisory board

WP 

Group 9

8. Organització integrada CHARM-EU (WP1 Gestió del projecte)

Internal teams of each University of the alliance

Project 

management 

office

PM each 

partner

P
M
T



WP Grup 2: 

J.Elias

WP Grup 6:

M. Vilalta

WP Grup 5:

A. Aguilar

WP Grup 4: 

S. Burset

WP Grup 3: 

A. Díaz

Grup coordinador. Jo Elias

WP1, WP7, WP8

N. Casamitjana

(Comissionada CHARM-EU)

WP Grup 9:

F. Esteban

9. Organització interna

PM UB

Els equips interns tenen la funció de col·laborar en l’elaboració de les directrius i els documents que la UB aportarà als 
diferents grups de treball, i també validar tota la documentació que es vagi elaborant en els grups internacionals



https://ec.europa.eu/education/european-universities-factsheets_en

10. Altres aliances

https://ec.europa.eu/education/european-universities-factsheets_en


Moltes gràcies
Muchas gracias

Fòrça gràcias
Many thanks

Go raibh maith agat
Heel erg bedankt
Merci beaucoup 

Nagyon köszönöm
Danke schön!


