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ABAST DE LA CONVOCATÒRIA A+D 

La UPV, a través dels seus vicerectorats de Recursos Digitals i Documentació (VRED) i 
Estudis, Qualitat i Acreditació (VEQA), va iniciar el curs 2018-19 un pla conjunt 
d'innovació educativa, sota la denominació Aprenentatge i Docència (A+D), que 
agrupava algunes de les diferents accions d'innovació educativa que s’estaven 
desenvolupant a la universitat: el programa de Docència Inversa i els Projectes 
d'Innovació i Millora Educativa.  

L'objectiu que orienta aquesta iniciativa ha sigut buscar sinergies de totes les accions 
institucionals que, en relació amb la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge, 
es duguen a terme en aquests moments o puguen fer-ho en un futur. Aquesta sinergia 
vol facilitar la visibilitat de les accions i l'impuls d'una comunitat que comparteix les 
millors pràctiques i que és capaç de generar una cultura de la innovació i la millora. 

En aquesta nova convocatòria d’A+D es posen en marxa dues noves accions 
institucionals: la visibilització de les millors pràctiques educatives de la UPV i una 
dotació complementària per a cobrir parcialment el cost d'actuacions d'adaptació 
d'espais que les ERT consideren necessàries per a desenvolupar de manera efectiva 
els canvis metodològics duts a terme en el marc d'un PIME institucional.  

En suma, totes aquestes accions tenen la pretensió de continuar aprofundint i millorant 
de manera significativa les propostes d'innovació que es porten a terme a la UPV i 
reflectir els últims avanços tant en tant en metodologies que propicien aprenentatges 
actius i constructius, com en sistemes d'avaluació de l'aprenentatge i, tot això, en un 
moment en el qual ha cobrat especial rellevància, l'adaptació a entorns 
d'aprenentatge diferents, encara que sense oblidar que la fi última és formar persones 
i potenciar-ne el desenvolupament de les competències amb una formació de qualitat 
orientada a les necessitats canviants de la societat. 

OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA A+D  

En aquesta nova convocatòria es proposa continuar amb l'etapa ja començada el curs 
anterior, amb la finalitat d'afermar aquest salt qualitatiu en els programes d'innovació 
educativa i, consegüentment, en les titulacions de la UPV.  

Amb aquest marc, els objectius que es plantegen són:  

a) Promoure el desenvolupament de projectes dirigits de manera clara i directa a la 
millora de l'aprenentatge i desenvolupament integral dels estudiants i fomentar un 
aprenentatge profund, el desenvolupament d'habilitats cognitives d'alt nivell i la 
transferència del coneixement a la vida real i professional. 
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b) Posar en valor el treball cooperatiu en la innovació educativa i donar cabuda a 
projectes desenvolupats per equips i incrementar la implicació de l'equip directiu 
dels centres a través de les estructures responsables de títols (ERT). 

c) Proporcionar suport i reconeixement institucional als equips de professors que 
vulguen iniciar i/o continuar processos d'innovació i investigació educativa sota el 
paraigua dels EICE. 

d) Donar suport al desenvolupament de projectes que avancen en una docència 
professionalitzada i acadèmica, basada en l'experimentació del seu ensenyament 
i en una anàlisi sistemàtica de les evidències de l'aprenentatge dels seus estudiants, 
i sotmetre aquests resultats a la revisió crítica de tots els membres de la comunitat 
universitària. 

e) Impulsar projectes que s’alineen clarament amb els reptes clau que es planteja el 
Pla Estratègic de la UPV, fet que reclama avançar cap a models de formació que 
aconseguisquen que els estudiants adquirisquen les competències necessàries per 
a poder tenir una inserció laboral adequada. 

LÍNIES D'ACTUACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA A+D 

Aquesta proposta conjunta d’Aprenentatge i Docència s'articula en cinc línies 
d'actuació (cinc convocatòries):  

 

Organitzativament, cadascuna es gestiona de manera separada i amb dates diferents: 
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1. Adaptació d'espais institucionals per al canvi metodològic 

2. Projectes d’Innovació i Millora Educativa (PIME)  

3. Equips d'Innovació i Qualitat Educativa (EICE)  

Des del 08/07 fins al 15/07/2020 

4. Projecte Docència Inversa 

5. Reconeixement de Bones Pràctiques docents 

FINANÇAMENT DE LA CONVOCATÒRIA A+D 

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es concedeixen a càrrec del crèdit 
disponible a aquest efecte en el pressupost de 2020 de l'oficina gestora 005050000, 
fins a un import màxim total de 210.000 euros, dels quals 40.000 corresponen a la 
línia 1 (Adaptació d'espais institucionals per al canvi metodològic). 

DISPOSICIÓ FINAL 

La convocatòria i les bases, i tots els actes administratius que se’n deriven, els pot 
impugnar la persona interessada en el termini i en la forma establits per la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i la Llei de Jurisdicció contenciosa administrativa. 

València, 05 de juny de 2020 

Vicerectorat de Recursos Digitals i 
Documentació 

Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i 
Acreditació 
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CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'EQUIPS D'INNOVACIÓ I 
QUALITAT EDUCATIVA (EICE) 

UPV 2020 

1. PRESENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  

La formació d'una xarxa d'equips d'innovació i qualitat educativa (EICE) de la UPV és 
una iniciativa del Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació (VECA), secundada per 
l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i la Comissió d'Avaluació i Seguiment de 
Projectes d'Innovació i Millora Educativa (CESPIME). Va nàixer en el curs 2010, amb 
la pretensió de donar suport institucional a tot el professorat que desitjara contribuir 
al desenvolupament de nous escenaris i formats educatius que revertiren en la millora 
de l'aprenentatge dels estudiants.  

Amb aquesta nova convocatòria es pretén continuar animant la creació de nous 
equips i formar una xarxa col·laborativa de professorat que contribuïsca de manera 
significativa a la innovació educativa. 

Els equips poden investigar i innovar entorn de l’experimentació de metodologies 
d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva innovadora; estratègies 
d'avaluació autèntiques per al desenvolupament de competències; recerca i 
desenvolupament de les competències transversals UPV, i el foment i experimentació 
en l’ús de les TIC per a afavorir un aprenentatge de qualitat en els diferents escenaris 
en què podem trobar-nos en l'actualitat i en un futur pròxim.  

2. DEFINICIÓ D'UN EICE  

Els EICE són equips de professors, estables, d'un mateix àmbit disciplinari o de 
diferents àmbits, que comparteixen objectius comuns d'innovació i investigació 
educativa i que constitueixen un motor de canvi i generació de coneixement sobre 
l'ensenyament universitari a la UPV. 

L'equip es constitueix a partir d'un mínim de quatre PDI, amb vinculació a temps 
complet a la UPV.  

3. EIXOS TEMÀTICS  

Els eixos temàtics integren les línies d'actuació dels equips. Totes les propostes 
d'innovació i investigació educativa han de versar sobre un dels quatre eixos temàtics 
proposats:  



 

6 
 

 

3.1. Escenaris formatius d'aprenentatge actiu 

Equips que investiguen, desenvolupen i avaluen metodologies complexes i pròximes 
a la realitat, que afavoreixen l'aprenentatge de competències i promouen 
experiències d'aprenentatge d'alt impacte educatiu, la integració de coneixements, la 
transferència de la matèria apresa a la realitat professional, etc. L'equip ha de posar 
el focus d'atenció principal en una de les línies d'actuació següents: 

} Aprenentatge cooperatiu 
} Aprenentatge orientat a projectes  
} Aprenentatge basat en problemes 
} Estudi de casos 
} Comunitats d'aprenentatge 
} Simulació i joc 
} Aprenentatge servei 
} Tutoria (tutoria de carrera, entre iguals, avaluació d'experts (peer review)…) 
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3.2. Estratègies d'avaluació autèntiques per al desenvolupament de 
competències 

Equips que investiguen i implanten estratègies d'avaluació alternatives a les 
tradicionals per a avaluar l'aprenentatge de les competències. L'equip ha de posar el 
focus d'atenció principal en una de les línies d'actuació següents: 

} Activitats d'avaluació multidisciplinàries 
} Participació dels estudiants en l'avaluació: autoavaluació, avaluació entre 

iguals… 
} Retroalimentació (feedback) de qualitat (prospectiva, orientadora…) 

3.2. Desenvolupament de les competències transversals UPV 

Equips que investiguen i desenvolupen aspectes relacionats amb l'aprenentatge i 
avaluació d'una de les competències transversals (CT) UPV: 

} CT-01. Comprensió i integració 
} CT-02. Aplicació i pensament pràctic 
} CT-03. Anàlisi i resolució de problemes 
} CT-04. Innovació, creativitat i emprenedoria 
} CT-05. Disseny i projecte 
} CT-06. Treball en equip i lideratge 
} CT-07. Responsabilitat ètica, mediambiental i professional 
} CT-08. Comunicació efectiva 
} CT-09. Pensament crític 
} CT-10. Coneixement de problemes contemporanis 
} CT-11. Aprenentatge permanent 
} CT-12. Planificació i gestió del temps 
} CT-13. Instrumental específic 

S'ha d’indicar la CT UPV que siga el focus de l'equip, encara que es puguen 
desenvolupar aspectes d'unes altres, i es treballaran les línies d'acció següents: 

3.a) Elaboració de materials, formatius i informatius, tant per a professorat com per a 
estudiants. 

3.b) Millora de les rúbriques institucionals d'avaluació. 

3.c) Desenvolupament de tipus d’accions formatives coherents amb la CT, tant en 
l'àmbit curricular com en l'extracurricular. 

3.d) Estudis relacionats amb la implantació de la CT a la UPV. 
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3.3. Ús de les TIC per a un aprenentatge de qualitat 

Equips que investiguen i desenvolupen aspectes relacionats amb l'ús de les TIC en la 
millora de l'aprenentatge dels estudiants. Un equip ha de centrar el focus d'atenció 
principal sobre una de les línies següents:  

} Analítica de l'aprenentatge (Learning Analytics)
} Entorns col·laboratius
} Xarxes socials
} Propostes per a la formació en línia
} Docència inversa

4. SOL·LICITUD

- El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de juliol de 2020.

- Durant el mes de juny s'obri un període d'assessorament per als sol·licitants que 
vulguen consultar qualsevol tipus de dubte relacionat amb la formació d'un EICE
o amb l'aplicació de la intranet. Es poden dirigir a poli[Consulta] (ICE - Innovació 
educativa).

- Les sol·licituds es presenten a través a través de la intranet, des del 8 de juliol, 
seguint els passos següents:

1. El coordinador de l'EICE ha d'entrar a la seua intranet < Serveis < Institut 
de Ciències de l'Educació < Equips d'Innovació i Qualitat Educativa (EICE).

2. Emplenar les dades bàsiques que s'indiquen en els camps de l'aplicació 
Montán, com ara: acrònim, denominació de l'EICE, paraules clau, breu 
resum, dades identificadores del coordinador, incorporació de 
participants, selecció de la línia d'innovació, justificació de la 
constitució/actualització de l'EICE, objectius, pla de treball i currículum de 
l'equip relacionat amb la línia d'actuació de la proposta (recordeu 
“guardar canvis”).

- AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ

L'avaluació i resolució de les propostes les realitza la CESPIME de la UPV en un termini 
màxim d'un mes després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.  

La CESPIME emet un informe de valoració de cadascuna de les propostes presentades 
i resol en conseqüència i comunica la decisió que pertoca al coordinador de la 
proposta d'EICE.  

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964


 

9 
 

L'avaluació es realitza d’acord amb els criteris de puntuació següents, per a obtenir 
com a màxim una puntuació de 10. 

Criteris d'avaluació d'un EICE Puntuació 

1. Justificació: 

? Proposta justificada, que mostre la necessitat real, interès, 
expectatives i/o motivació per la constitució de l'equip.  

? En el cas d'actualització, proposta justificada en funció de les 
realitzacions anteriors, el seu compromís amb l'equip i la seua 
motivació per a continuar aprofundint en matèria d'innovació 
educativa. 

Fins a 1 
punt 

2. Objectius: 

? Precisió en la definició dels objectius a aconseguir i viabilitat 
d'aquests. 

Fins a 2 
punts 

3. Pla de treball: 

? Coherència del pla de treball anual: 

- Cronograma de tasques i etapes.  

- Responsabilitats assumides pels participants. 

? Sostenibilitat del projecte en relació amb: 
- Els recursos materials necessaris per a la realització. 

- Els esforços personals requerits. 

Fins a 4 
punts 

4. Impacte en la comunitat universitària:  

? Productes esperats. 

? Transferibilitat de l'experiència a altres contextos. 

Fins a 2 
punts 

5. Informació curricular rellevant en matèria d'innovació educativa de 
l'equip: 

? Publicacions realitzades pels integrants de l’equip directament 
vinculades amb el tema objecte d’aquest projecte.  

? Altres publicacions en matèria d'innovació educativa.  

Fins a 1 
punt 
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6. FUNCIONAMENT D'UN EICE  

Un PDI coordina l'EICE durant un curs acadèmic. El coordinador de l'EICE pot donar 
d'alta i baixa els components de l'equip en qualsevol moment a través de la seua 
intranet. 

Hi ha la possibilitat de canviar de coordinador de l'equip. Aquest canvi el fa el 
coordinador actual a través de la seua intranet, es dona de baixa com a coordinador 
i dona d'alta l'actual.  

Una mateixa persona no pot pertànyer a dos equips, encara que sí que pot col·laborar 
amb altres equips. 

7. CRITERIS DE RENOVACIÓ  

Com a criteri de renovació i permanència, cada equip ha de presentar una memòria 
d'activitats en finalitzar el curs, segons plantilla facilitada per l'ICE. A més, es valorarà 
que presente, almenys, una de les produccions següents: 

� Una comunicació en congressos nacionals o internacionals propis de l'àmbit 
d'interès preferent en què treballa l'equip. 

� Aportar a la comunitat universitària una bona pràctica desenvolupada per 
l'equip, que es publicarà al portal d'innovació de la UPV. 

Correspon al coordinador de l'EICE pujar la documentació a la intranet en els terminis 
que es comuniquen al seu moment. 

8. SEGUIMENT I CERTIFICAT  

9.1. Seguiment 

- A cada equip aprovat se li assigna un membre de la CESPIME i de l'ICE per 
a realitzar un seguiment de l'equip. 

- El coordinador de l'EICE ha de vetlar pel bon funcionament de l'equip de 
treball. A més, el coordinador (o component del grup en qui delega) ha 
d'assistir a les reunions de seguiment establides per la CESPIME. 

- En qualsevol moment, el coordinador pot sol·licitar assessorament i formació 
a l'ICE per al desenvolupament adequat de les propostes. Per a això es 
dirigirà a Poli[Consutla] (ICE - Innovación educativa).  

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
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9.2. Certificat 

- S'expedeix un document acreditatiu de participació en l'EICE, una vegada 
valorada favorablement la memòria d’activitat anual.  

- L'obtenció de l’informe favorable de la CESPIME és requisit necessari perquè 
l'equip puga constar a SENIA i al IAD de cadascun dels docents de la UPV 
que han participat en l'equip. 

8. DRETS D'AUTOR 

Els drets d'explotació de les obres derivades de l'equip: formulari de sol·licitud, 
memòria d'activitats, materials docents, etc., queden subjectes a la normativa vigent 
sobre drets d'autor de la UPV.  

 




