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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)  

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

PIME-I. Projectes d'Innovació i Millora Educativa Institucionals 
PIME-C. Projectes d'Innovació i Millora Educativa en equips Consolidats  
PIME-E. Projectes d'Innovació i Millora Educativa en equips Emergents 

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

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 

 

  



 

5 
 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INNOVACIÓ I MILLORA 
EDUCATIVA (PIME) 

UPV 2020 

1. PRESENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA   

El Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació (VECA), amb el suport de la Comissió 
d'Avaluació i Seguiment de Projectes d'Innovació (CESPIME) i de l'Institut de Ciències 
de l'Educació (ICE), pretén continuar potenciant projectes que promoguen la millora i 
la innovació educativa des de diverses línies: continuar apostant per un major 
lideratge institucional en els processos d'innovació educativa, així com també fer 
costat tant a grups consolidats com emergents que treballen en la millora de la  
docència. Això implica la introducció de canvis en la pràctica docent per a millorar 
l'aprenentatge de l'alumnat tant en entorns presencials com virtuals i avaluar els 
resultats obtinguts. En aquesta línia, la universitat vol prioritzar aquells projectes en 
els quals s'experimenten metodologies i estratègies d'aprenentatge i avaluació en 
entorns mediats per les TIC, combinant la docència presencial i no presencial (síncrona 
i/o asíncrona) amb l'objectiu d'anar generant una cultura docent basada en l'anàlisi 
sistemàtica i reflexionada de la pròpia pràctica en aquests nous escenaris. 

En general, les iniciatives d'innovació educativa desenvolupades fins al moment a la 
UPV han sigut de diversa índole i profunditat. Amb l'objectiu de donar resposta a 
aquesta diversitat i millorar les propostes de convocatòries d'anys anteriors, es 
proposen tres línies d'actuació:  

PIME-I. Projectes d'Innovació i Millora Educativa Institucionals 
PIME-C. Projectes d'Innovació i Millora Educativa en equips Consolidats  
PIME-E. Projectes d'Innovació i Millora Educativa en equips Emergents 

2. LÍNIES D'INNOVACIÓ 

Els Projectes d'Innovació i Millora Educativa que preveu aquesta convocatòria es 
desenvolupen dins dels TÍTOLS OFICIALS de la UPV, han de tenir un caràcter aplicat 
i estar clarament orientats a la millora de l'aprenentatge dels estudiants, per a afavorir 
l'adquisició de competències. 

En aquesta convocatòria es presenten tres grans àmbits temàtics, interrelacionats, amb 
les seues línies d'actuació. Vegeu-ne una imatge: 
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Tot seguit es descriu cada àmbit temàtic: 

1. FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES EN ELS TÍTOLS 

Es presenten tres línies d'actuació: 

1.1. Redisseny curricular de la titulació 

Es tracta de projectes que revisen el disseny dels títols per a aconseguir una millor 
aproximació a un model de formació en competències. El procediment a seguir podria 
incloure els punts següents: 

1. Revisar les competències definides en el títol.  

2. Descompondre les competències del títol en resultats d'aprenentatge. 

3. Establir els nivells de domini de cadascuna de les competències per a aconseguir 
criteris comuns d'avaluació d'aquestes. 

4. Atribuir els resultats d'aprenentatge als mòduls/matèries/assignatures que 
treballen cadascuna de les competències.  

5. Dimensionar el pla d'estudis prenent com a criteri la dedicació dels estudiants en 
un període temporal determinat. 

6. Realitzar propostes metodològiques i d'avaluació per al títol que valoren la 
coherència curricular entre: competències < resultats d'aprenentatge < avaluació 
< activitats d'aprenentatge. 

7. Implantar un sistema de seguiment del procés d'adquisició de les competències. 
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1.2. Escenaris formatius d'aprenentatge actiu i constructiu 

Projectes que dissenyen, desenvolupen i avaluen metodologies complexes i pròximes 
a la realitat, que afavorisquen experiències d'aprenentatge d'alt impacte educatiu, la 
integració de coneixements, la transferència de la matèria apresa a la realitat 
professional, etc. Aquests projectes l'avaluació han d’estar d’acord amb la 
metodologia plantejada, amb tasques autèntiques que mostren el progrés en 
l'aprenentatge de les competències. Algunes de les metodologies que afavoreixen 
aquest aprenentatge actiu i integrat de l'estudiant són: aprenentatge basat en 
projectes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, estudi de 
casos, aprenentatge basat en reptes, ludificació, etc. 

1.3. Avaluació orientada a l'aprenentatge de competències 

Projectes que implanten estratègies d’avaluació autèntica, que impliquen els estudiants 
en processos d'avaluació i/o desenvolupen estratègies de retroalimentació de 
qualitat. 

2. INCORPORACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
(ODS)  

Propostes que implementen i avaluen experiències d'aprenentatge vinculades amb 
reptes socials, sostenibilitat, equitat, gènere i solidaritat. Aquest tipus d'experiències 
es poden treballar a través de l’aprenentatge servei (ApS), les pràctiques externes, 
els TFG/TFM, etc. 

3. ÚS DE LES TIC PER A UN APRENENTATGE DE QUALITAT 

Les circumstàncies actuals ofereixen una oportunitat per a evolucionar cap a 
models educatius que combinen un sistema híbrid d'aprenentatge presencial i 
virtual (Blended Learning). En aquest sentit, les TIC cobren especial rellevància 
atès que poden donar suport als processos d'aprenentatge i la seua avaluació. 
Són d'interès propostes relacionades amb analítica de l'aprenentatge1 (Learning 
Analytics), entorns col·laboratius, xarxes socials, recursos multimèdia i tot tipus d'eines 
al servei de l'aprenentatge, que potencien la implicació de l'alumnat en l'assignatura 
i, en conseqüència, el seu aprenentatge. 
 

  

 
1 En aquests projectes es requereix l'estricte compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) 
i es recomana que les ERT estiguen informades sobre el desenvolupament i resultats del projecte.  
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3. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ 

S'estableixen tres modalitats de participació en aquesta convocatòria: 

3.1. PIME-I. Projectes d'Innovació i Millora Educativa Institucionals 

El projecte consisteix en el disseny i implementació d'una experiència innovadora que 
arribe a tots els estudiants d’un curs, d'un semestre…, d'una titulació o titulacions d'una 
o diverses ERT (estructura responsable de títol). Des d'aquest plantejament, s'analitza 
de manera sistemàtica l'ensenyament i els seus efectes en l'aprenentatge de l'alumnat, 
amb l'objectiu de la seua implantació futura en els plans d'estudis.  

Els requisits exigibles als equips d'aquesta modalitat són els següents: 

- Només es pot plantejar un projecte institucional per titulació.  

- L'equip està constituït per PDI de la UPV i, de manera complementària, 
eventualment es poden integrar altres membres de la comunitat universitària. La 
participació en un PIME està supeditada a l'existència d'una vinculació contractual 
amb la universitat. En cas que un participant concloga la seua vinculació amb la 
universitat abans del termini de finalització del PIME, deixa automàticament de 
formar part del projecte. 

- El projecte ha d'estar coordinat per un PDI, amb vinculació a temps complet a la 
UPV, que n’és el responsable i fa el paper d'interlocutor amb els organismes 
corresponents. 

- Aquesta modalitat necessita un compromís formal i un pla de seguiment per 
l’estructura/es responsable/s del/s títol/s (ERT) implicat/s en el projecte. 

- Al llarg del desenvolupament del projecte, aquesta convocatòria preveu la 
possibilitat que la composició de l'equip varie per causes justificades. La nova 
composició ha de complir els requisits anteriorment indicats. 

L’avaluació es realitza d’acord amb els següents criteris: 

Criteris d'avaluació PIME-I (Institucionals) Puntuació 

0. Línia prioritària: 

Ús de les TIC en contextos d'aprenentatge presencial, no presencial 
o híbrid. 

Fins a 10 
punts 
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1. Abast del projecte:  

? Nombre de titulacions implicades. 
? Nombre de docents participants. 
? Nombre d'assignatures involucrades. 
? Nombre d'alumnes sobre els quals repercuteix la innovació. 
? Nombre de departaments implicats. 

Fins a 15 
punts 

2. Anàlisi de la situació: 

? Descripció del context (titulació, assignatura, grup, professorat). 
? Descripció de la problemàtica que origina la innovació, amb 

aportació d'evidències empíriques que la justifiquen. 
? Referència a alguna experiència d'èxit relacionada amb la 

innovació. 

Fins a 10 
punts 

3. Finalitat i objectius: 

? La finalitat de la innovació està orientada a la millora de 
l'aprenentatge de l'alumnat amb impacte directe en el pla 
d'estudis.  

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

? Coherència entre la finalitat (objectiu general) i els objectius 
específics.  

Fins a 10 
punts 

4. Pla de treball i difusió: 

? Coherència del pla de treball, que preveu: 

- Cronograma de tasques i etapes.  
- Responsabilitats assumides pels participants. 
- Pla de seguiment del projecte (quan i com). 
- Pla de difusió. 

? Sostenibilitat del projecte en relació amb: 

- Els recursos materials necessaris. 
- Els esforços personals requerits. 
- El temps invertit en la implementació. 

Fins a 25 
punts 

5. Avaluació del projecte 

? Descripció del pla d'avaluació: moments, instruments de recollida 
d'informació i agents (una experiència avaluativa té solidesa 
quan es basa en diferents evidències i triangula la informació –
diferents punts de vista-). 

Fins a 20 
punts 
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? Justifica les evidències que utilitzarà per a l'anàlisi de 
l'experiència (diari, enquestes, resultats d'aprenentatge, treballs 
o productes dels seus estudiants, llista d'observació, etc.) i el 
moment del seu ús. 

6. Impacte en el procés d'ensenyament-aprenentatge: 

? Transferibilitat de l'experiència a altres grups d'alumnat o 
titulacions de la UPV. 

Fins a 10 
punts 

3.2. PIME-C. Projectes d'Innovació i Millora Educativa en equips Consolidats  

Aquesta modalitat va adreçada a projectes presentats per equips de professors que 
acrediten experiència, formació i una trajectòria conjunta en matèria d'innovació 
educativa (EICE actuals i altres equips d'investigació i innovació educativa). 

L'objectiu d'aquesta modalitat és desenvolupar una docència basada en la 
investigació educativa i l'experimentació contrastada. Per tant, els projectes 
d'innovació tenen una orientació acadèmica, fet que en la pràctica implica: 

- Desenvolupar un projecte en què s'analitza de manera sistemàtica i rigorosa 
l'ensenyament i els seus efectes en l'aprenentatge de l'estudiant, tenint en 
compte les aportacions que la bibliografia científica fa sobre aquest tema. 

- Difondre els resultats sobre ensenyament i aprenentatge produïts en entorns 
acadèmics: congressos i jornades científiques rellevants en l'àmbit de 
l'ensenyament de la disciplina/temàtica en qüestió.  

- Finalment, el coneixement produït se sotmet a la crítica entre iguals, a fi de ser 
validat o relegat en les comunitats acadèmiques corresponents (possibilitat de 
publicar en revistes).  

Els requisits exigibles als equips d'aquesta modalitat són els següents: 

- Estar constituït per un mínim de tres PDI de la UPV. De manera complementària, 
eventualment es poden integrar altres membres de la comunitat universitària. 
La participació en un PIME està supeditada a l'existència d'una vinculació 
contractual amb la universitat. En cas que un participant concloga la seua 
vinculació amb la universitat abans del termini de finalització del PIME, deixa 
automàticament de formar part del projecte. 

- El projecte ha d'estar coordinat per un PDI, amb vinculació a temps complet a 
la UPV, que n’és el responsable i fa el paper d'interlocutor amb els organismes 
corresponents. 

- L’estructura/es responsable/s de títol/s (ERT) han de conèixer el projecte i 
autoritzar-ne la realització. 
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- Al llarg del desenvolupament del projecte, aquesta convocatòria preveu la 
possibilitat que la composició de l'equip varie per causes justificades. La nova 
composició ha de complir els requisits anteriorment indicats. 

L’avaluació es realitza d’acord amb els següents criteris: 

Criteris d'avaluació PIME-C (Consolidats) Puntuació 

0. Línia prioritària: 

Ús de les TIC en contextos d'aprenentatge presencial, no presencial 
o híbrid. 

Fins a 10 
punts 

1. Abast del projecte: 

? Nombre de titulacions implicades. 
? Nombre de docents participants. 
? Nombre d'assignatures involucrades. 
? Nombre d'alumnes sobre els quals repercuteix la innovació. 
? Nombre de departaments implicats. 

Fins a 5 
punts 

2. Anàlisi de la situació: 

? Descripció del context (titulació, assignatura, grup, professorat). 

? Descripció de la problemàtica que origina la innovació, amb 
aportació d'evidències empíriques que la justifiquen.  

? Revisió de la literatura disponible relacionada amb la innovació. 

Fins a 15 
punts 

3. Finalitat i objectius: 

? La finalitat de la innovació està orientada a la millora de 
l'aprenentatge de l'alumnat.  

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

? Coherència entre la finalitat (objectiu general) i els objectius 
específics.  

Fins a 15 
punts 

4. Pla de treball i difusió: 

? Coherència del pla de treball: 

- Cronograma de tasques i etapes.  
- Responsabilitats assumides pels participants. 
- Pla de seguiment del projecte (quan i com). 
- Pla de difusió. 

Fins a 25 
punts 



 

12 
 

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

5. Avaluació del projecte: 

? Descripció del pla d'avaluació: moments, instruments de recollida 
d'informació i agents (una experiència avaluativa té solidesa quan 
es basa en diferents evidències i triangula la informació –diferents 
punts de vista-). 

? Justifica les evidències que utilitzarà per a l'anàlisi de l'experiència 
(diari, enquestes, resultats, treballs o productes dels seus 
estudiants, llista d'observació, etc.) i el moment del seu ús. 

Fins a 20 
punts 

6. Impacte en el procés d'ensenyament-aprenentatge:  

? Transferibilitat de l'experiència a altres grups d'alumnat. 

Fins a 5 
punts 

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

? Participació i publicació en jornades i congressos en docència 
universitària. 

? Publicació en revistes d'educació 

Fins a 5 
punts 

3.3. PIME-E. Projectes d'Innovació i Millora Educativa en equips Emergents 

Aquesta modalitat va adreçada a projectes proposats per equips de professors que 
comencen la seua marxa i que tenen poca experiència en innovació educativa. El 
projecte consisteix en el disseny i implementació d'una experiència innovadora en una 
o diverses assignatures o matèries d'una o diferents titulacions, amb la finalitat de 
millorar l'aprenentatge de l'alumnat en el desenvolupament de competències. 

Una vegada implementat aquest conjunt d'accions, s'avaluarà l'impacte en el procés 
d'ensenyament-aprenentatge. 

Els requisits exigibles als equips sol·licitants de PIME-E són els següents: 

– Estar constituït per un mínim de tres PDI de la UPV. De manera complementària, 
eventualment es poden integrar altres membres de la comunitat universitària. 
La participació en un PIME està supeditada a l'existència d'una vinculació 
contractual amb la universitat. En cas que un participant concloga la seua 
vinculació amb la universitat abans del termini de finalització del PIME, deixa 
automàticament de formar part del projecte. 
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– El projecte ha d'estar coordinat per un PDI, amb vinculació a temps complet a 
la UPV, que no haja coordinat anteriorment un PIME, i n’és el responsable i fa 
el paper d'interlocutor amb els organismes corresponents. 

– Com a regla general, no pot formar part d'aquest equip aquella persona que 
haja participat en les tres últimes convocatòries (2017, 2018 i 2019) en un 
PIME no institucional. Tanmateix, si aquesta persona es presenta com a 
coordinadora al costat d'un equip en què més del 80% dels membres no ha 
participat anteriorment en cap projecte d'innovació educativa, pot formar part del 
PIME. 

– L’estructura/es responsable/s de títol/s (ERT) ha/n de conèixer el projecte i 
autoritzar-ne la realització. 

– Al llarg del desenvolupament del projecte, aquesta convocatòria preveu la 
possibilitat que la composició de l'equip varie per causes justificades. La nova 
composició ha de complir els requisits anteriorment indicats. 

L’avaluació es realitza d’acord amb els següents criteris: 

Criteris d'avaluació PIME-E Puntuació 

0. Línia prioritària: 

Ús de les TIC en contextos d'aprenentatge presencial, no presencial 
o híbrid. 

Fins a 10 
punts 

1. Abast del projecte: 

? Nombre de docents participants. 
? Nombre d'assignatures involucrades. 
? Nombre d'alumnes sobre els quals repercuteix la innovació. 

Fins a 5 
punts 

2. Anàlisi de la situació: 

? Descripció del context (titulació, assignatura, grup, professorat). 

? Descripció de la problemàtica que origina la innovació, amb 
aportació d'evidències empíriques que la justifiquen. 

? Fa al·lusió a algunes fonts bibliogràfiques relacionades amb la 
innovació. 

Fins a 15 
punts 

3. Finalitat i objectius: 

? La finalitat de la innovació està orientada a la millora de 
l'aprenentatge de l'alumnat.  

Fins a 15 
punts 
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? Precisió en la definició dels objectius a aconseguir i viabilitat 
d'aquests. 

? Coherència entre la finalitat (objectiu general) i els objectius 
específics. 

4. Pla de treball i difusió: 

? Coherència del pla de treball, que preveu: 
- Cronograma de tasques i etapes.  
- Responsabilitats assumides pels participants. 
- Pla de seguiment del projecte (quan i com). 
- Pla de difusió. 

? Sostenibilitat del projecte en relació amb: 
- Els recursos materials necessaris. 
- Els esforços personals requerits. 
- El temps invertit en la implementació. 

Fins a 30 
punts 

5. Avaluació del projecte: 

? Descripció del pla d'avaluació: moments, instruments de recollida 
d'informació i agents (una experiència avaluativa té solidesa quan 
es basa en diferents evidències i triangula la informació –diferents 
punts de vista-). 

? Indica les evidències que utilitzarà per a l'anàlisi de l'experiència 
(diari, enquestes, resultats, treballs o productes dels seus 
estudiants, llista d'observació, etc.) i el moment del seu ús. 

Fins a 20 
punts 

6. Impacte en el procés d'ensenyament-aprenentatge:  

? Transferibilitat de l'experiència a altres grups d'alumnat o 
titulacions de la UPV. 

Fins a 5 
punts 

4. SOL·LICITUDS 

Els projectes es planificaran perquè es duguen a terme prioritàriament durant DOS 
CURSOS ACADÈMICS, si bé es poden considerar propostes que s'han programat per 
a desenvolupar-se durant un curs acadèmic. 

Aspectes a tenir en compte: 

- Es pot estar participant en un màxim dos projectes. 

- Únicament es pot ser responsable d'un projecte. 

- El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de juliol de 2020. 
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Des de la data de publicació de la convocatòria s'obri un període d'assessorament 
per als sol·licitants que vulguen consultar qualsevol tipus de dubte relacionat amb el 
projecte en si o amb l'aplicació de la intranet. Podran sol·licitar assessorament a través 
de poli[Consulta] (ICE - Innovació educativa).	

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

4.1. El responsable del projecte ha d'entrar a la seua intranet < Serveis < Institut 
de Ciències de l'Educació < Projectes d'Innovació i Millora Educativa (PIME) 

4.2. Emplenar les dades bàsiques que s'indiquen en els camps, com ara: títol del 
projecte, resum, dades identificadores, selecció de l'àmbit i línia d'innovació, 
inclusió dels participants, titulacions i assignatures involucrades. 

4.3. Pujar la memòria de sol·licitud del projecte d'innovació segons models 
facilitats  al web de l'ICE: 

PIME-I. Institucionals 
PIME-C. Equips Consolidats  
PIME-E. Equips Emergents 

5. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ 

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

La CESPIME emet un informe de valoració de cadascun dels projectes presentats i 
resol en conseqüència i comunica la decisió que pertoca al responsable de cada 
projecte. Així mateix, la Comissió revisa que el projecte s'adequa als objectius i 
prioritats de la convocatòria.  

És imprescindible que les estructures responsables de títols (ERT) autoritzen, a través 
dels seus òrgans col·legiats, la posada en marxa del projecte en què apareix 
qualsevol assignatura corresponent al grau/màster del qual l'estructura és 
responsable. Per a això, una vegada formalitzada la sol·licitud dels projectes, l'ICE 
contacta amb les persones encarregades de validar els projectes d'innovació 
educativa en cada centre.  

  

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/760700normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/PIME_I_C.doc
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/PIME_C_C.doc
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/PIME_E_C.doc
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6. FINANÇAMENT I AJUDES 

Les ajudes atorgades poden ser: 

- De tipus econòmic: les ajudes econòmiques atorgades als projectes preveuen 
exclusivament partides destinades a: 

o Difusió de les experiències en els fòrums pertinents.  

o Formació vinculada amb la innovació proposada en el projecte. 

o Materials relacionats exclusivament amb la innovació (llibres, articles, 
llicències de programari, qüestionaris validats). 

- De suport institucional pels serveis de la UPV amb competència en aquests àmbits: 
formació i assessorament proporcionat per l’ICE en col·laboració amb els membres 
de la CESPIME, 

- En cap cas no es pot destinar l'ajuda al pagament directe al PDI de la UPV. 

7. CAUSES DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

La constatació de l'existència de qualsevol supòsit d'incompliment de les condicions 
que van motivar la concessió de l'ajuda dona lloc a l'obligació de reintegrar les 
quantitats percebudes al VECA de la UPV. 

8. SEGUIMENT, CERTIFICAT I DIFUSIÓ DELS PIME APROVATS 

8.1. Seguiment 

- A cada projecte aprovat se li assigna un membre de la CESPIME i de l'ICE amb 
vista a facilitar la supervisió del desenvolupament d'aquest. 

- El responsable del projecte ha de vetlar pel bon funcionament de l'equip de 
treball. En aquest sentit, les altes i baixes de membres de l'equip durant el 
transcurs del desenvolupament del projecte s’han de sol·licitar a través de 
poli[Consulta] (ICE - Innovació educativa), que han d'estar degudament 
justificades. Hi ha dos períodes per a sol·licitar altes: de l'1 de setembre al 15 
d'octubre i de l’1 de febrer a l'1 de març. Queda a criteri de la CESPIME la 
resolució d'aquestes sol·licituds. 

A més, el responsable (o component del grup en qui delega) ha d'assistir a les 
reunions de seguiment establides per la CESPIME i comunicar en la forma que 
se li requerisca el desenvolupament del projecte al llarg d'aquest. 

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
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- Als projectes de dos anys, en finalitzar-ne el primer any, se'ls requereix 
preceptivament un informe de seguiment que incloga evidències de les accions 
dutes a terme. 

- En la Modalitat PIME-I, l'informe anual ha d'arribar avalat per l’ERT o les ERT 
corresponent/s. 

8.2. Avaluació del projecte 

- En finalitzar el projecte, durant la primera quinzena del mes de setembre de 
2020, resulta preceptiva la presentació d'una memòria final.  

- En aquesta memòria s'han de presentar evidències clares, observables i 
mesurables de les millores obtingudes en l'aprenentatge dels estudiants. 

- En la modalitat PIME-I: en la memòria final, es presenten les millores derivades 
del PIME, tant en les guies docents com en els informes de gestió dels títols 
involucrats. 

8.3. Certificat 

- A cadascun dels docents de la UPV que han participat en els projectes que 
complisca amb els requisits del programa, després de l’aval previ del 
responsable del PIME, se li expedirà un document acreditatiu de la participació 
en el projecte, una vegada valorada favorablement per la CESPIME la 
memòria de resultats o l’informe de seguiment anual en els casos de PIME 
biennals.  

- L'obtenció de l’informe anual favorable de la CESPIME (memòria de 
resultats/informe de seguiment) és requisit necessari perquè el projecte puga 
figurar a SENIA i al IAD de cadascun dels docents de la UPV que han participat 
en el projecte. 

8.4. Difusió dels resultats 

- En totes les accions de difusió s’ha de fer constar la “Universitat Politècnica de 
València. Convocatòria A+D. Projectes d'Innovació i Millora Educativa”, com 
a entitat finançadora del projecte. 

- Una vegada lliurat l'informe final del projecte, la CESPIME valora la possibilitat 
de difondre els resultats dels projectes per a la comunitat universitària a través 
de la via que considere oportuna. 

- El fet de participar en aquesta convocatòria implica que les persones 
beneficiàries de les ajudes consenten tàcitament que les obres resultants del 
projecte es publiquen en els diferents repositoris institucionals de la UPV. 
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8. DRETS D'AUTOR 

Els drets d'explotació de les obres derivades del projecte: formulari de sol·licitud, 
memòria final, materials docents, etc., queden subjectes a la normativa vigent sobre 
drets d'autoria de la Universitat Politècnica de València.    

 




