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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)  

4. Projecte Docència Inversa 

5. Reconeixement de Bones Pràctiques docents 

Des de l’01/09 fins al 30/10 de 2020 

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 DE BONES PRÀCTIQUES DOCENTS 
UPV 2020 

1. PRESENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  

El context actual ens porta a reflexionar sobre les diverses accions que s'estan 
realitzant en l'àmbit de la innovació docent a la universitat. És molt el professorat de 
la UPV que duu a terme experiències d'aprenentatge i ensenyament a les aules amb 
la finalitat de millorar l'aprenentatge dels estudiants.  

Amb aquesta convocatòria pretenem valorar les iniciatives i esforços del professorat 
implicat en la millora educativa, recopilar aquestes pràctiques i donar-les visibilitat 
dins de la comunitat universitària a través del portal d'Aprenentatge i Docència (A+D) 
de la UPV, de manera que puguen ser conegudes i transferides a altres situacions i 
actuar com a punts de referència i/o contrast per als que desitgen avançar en la 
millora de l'educació superior. 

La UNESCO1, l'any 2007, ja preveia l'objectiu estratègic de promoure 
l'experimentació i la innovació, així com difondre i compartir les millors pràctiques, 
per a facilitar el diàleg sobre com actuar en el camp educatiu. 

L'enfocament basat en les bones pràctiques implica la necessitat de fer-les visibles. 
Amb freqüència, l'acció educativa es construeix sota dues circumstàncies que alteren 
la seua potencialitat transformadora: l'individualisme (l'acció educativa com lonely 
task) i l'opacitat (l'acció educativa com un fet private downed). Però les bones coses 
s’han de conèixer. Aquest aspecte de les bones pràctiques coincideix amb el concepte 
de Scholarship of teaching and learning (SoTL) o professionalitat de l'ensenyament, 
en què destaca com a element clau d'aquesta professionalitat “donar visibilitat a les 
bones pràctiques educatives”.  

Finalment, cal considerar que les bones pràctiques estan irremeiablement “subjectes 
al context” i, per tant, són flexibles en la seua aplicació. És molt difícil trobar bones 
pràctiques universals, almenys en educació. D'altra banda, “no hi ha pràctiques 
perfectes”, la qual cosa permet convertir “la millora permanent” en l'eix bàsic 
d'aquesta convocatòria. 

  

 
1 Conferència UNESCO (31C/4) 

http://www.upv.es/contenidos/PAD/info/1084852normalc.html
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2. OBJECTIU 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és reconèixer i visibilitzar les millors pràctiques 
d'ensenyament i aprenentatge de la UPV.  

3. DESTINATARIS 

Aquesta convocatòria està destinada a tot el professorat de la UPV.  

4. CARACTERITZACIÓ D'UNA BONA PRÀCTICA  

Com sabrem que una experiència educativa és una bona pràctica d'aprenentatge i 
ensenyament? Com la podrem identificar i valorar?  

Les bones pràctiques en el camp de l’educació són identificades com experiències que 
registren pràctiques reeixides dutes a terme amb l'objectiu d'implementar alguna 
estratègia, metodologia, disseny, model, modalitat o procés diferent que porte amb si 
millora educativa i/o innovació educativa. 

Les bones pràctiques es refereixen a les innovacions que produeixen millors 
aprenentatges en quantitat, però sobretot en “qualitat”, i tenen a veure amb el valor 
i el sentit de “les coses que s'aprenen”. 

5. CONTINGUT DE LA BONA PRÀCTICA 

Les bones pràctiques són accions que succeeixen en un determinat context (que els 
dota de sentit), posseeixen una biografia, es desenvolupen (es posen en pràctica, 
evolucionen, han de superar obstacles i adaptar-se en funció de les circumstàncies) i, 
finalment, es consoliden. Per això, el seu relat seguirà aquesta estructura: 

 

1. Context  

2. Fonamentació  

3. Desenvolupament  

4. Impacte i resultats 

5. Valoració  

6. Transferibilitat 
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6. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LA BONA PRÀCTICA 

El format de l'experiència és digital perquè es puguen emmagatzemar en base de 
dades, distribuïdes a través de la xarxa i accessibles des de qualsevol navegador 
estàndard.  

Consta de dues parts: 

a) Text escrit (seguint aquesta plantilla), que pot enllaçar a diferents recursos digitals 
que il·lustren l'experiència (vídeos, imatges…) 

 
b) Vídeo, polimèdia o recurs similar2 on es resumisca el més rellevant de l'experiència 

i que en done una visió general. En el vídeo podria aparèixer una entrevista o 
testimoniatges del docent i/o estudiants que han participat en l'experiència. En 
aquest sentit, es pot sol·licitar ajuda tècnica als serveis del GREM de l'ICE, seguint 
les vies formals del poli[Consulta]. 

 

 

 

 
 
 
 

 

7. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El professorat interessat a participar en aquesta convocatòria presenta la sol·licitud a 
través de l'aplicació Montán, disponible a la intranet: Institut de Ciències de l'Educació 
> Reconeixement de “Bones Pràctiques”. 

 
2 *En funció de les circumstàncies en què ens trobem per la Covid-19, si els platós estan tancats, el 
tècnic d'audiovisuals de l'ICE pot ajudar-vos a realitzar recursos adaptats: Per exemple, si s'opteu 
per adaptació tipus polimèdia, eixiria aquest format: exemple d’adaptació tipus polimèdia. Es 
realitza l'enregistrament mitjançant webcam per Teams. Si s'opteu per un vídeo, l'enregistrament el 
realitza la mateixa persona amb el seu mòbil (en apaïsat), que pot inserir imatges. Tot això s'enviarà 
per intercanvi d'arxius al tècnic de l'ICE. A més, s'adjuntarà un guió breu en Word perquè el tècnic 
sàpiga on va cada element, atès que no es pot estar editant com si estigueren a l'ICE en presencial. 

 

a) Relat escrit 

b) Vídeo 

 FORMAT DE BONA PRÀCTICA 

http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/Plantilla_Buena_Practica_C.doc


 

8 
 

El termini disponible per a formalitzar la sol·licitud és de l’1 de setembre al 30 
d'octubre. 

En una bona pràctica poden participar diversos docents, en què un d'ells és el 
responsable de formalitzar la sol·licitud. Una persona podrà sol·licitar com a màxim 
una bona pràctica, per la qual cosa s'haurà de seleccionar aquella que considere que 
és “la millor”. 

8. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES 

8.1. Qui avalua les bones pràctiques? 

Les experiències les avalua la CESPIME, prèvia selecció de la/s ERT en la/s que s'haja 
desenvolupat l'experiència. 

La resolució de les bones pràctiques serà realitzada per la CESPIME de la UPV en el 
termini màxim d'un mes després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

8.2. Criteris de valoració d'una bona pràctica 

Partint del que entenem per una bona pràctica d'ensenyament i aprenentatge en el 
context universitari, i seguint l'estructura de contingut proposada per al seu relat, es 
presenten els criteris des dels quals es pren la decisió d'atribuir o no a una experiència 
educativa determinada la categoria de “bona pràctica”. 

Criteris de valoració de la bona pràctica 

1. Títol de la proposta  

El títol s'ajusta a l'experiència relatada 

2. Context  

Es descriu el context en què es produeix l'experiència: centre, titulació, assignatura, 
tipus d'assignatura, curs, crèdits, nombre d'estudiants per grup, etc. 

3. Fonamentació  

Es justifica la proposta aportant arguments de la necessitat o interès d'aquesta. 

S'aporten evidències que la legitimen (dades d'enquestes, resultats acadèmics, etc.) 
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4. Evolució  

Es descriu el desenvolupament de l'experiència, des de l'inici fins a arribar a 
l'actualitat:  
- inici i primers passos (incloent-hi les dinàmiques que serviren de suport i les 

dificultats que se superaren),  
- fases per les quals va passar, canvis i millores que es produïren, persones o 

col·lectius que participaren o s’oposaren, recursos de què disposà, etc. 

5. Situació actual  

Activitats que es desenvolupen i creació de recursos. 

Comparació entre els inicis i la situació actual.  

6. Impacte de la iniciativa i resultats 

Es descriuen els resultats de l'experiència i s’aporten evidències. 

7. Valoració  

Es destaquen aspectes rellevants de l'experiència, les principals aportacions, les 
limitacions i projeccions de futur, etc.  

8. Transferibilitat 

S'indica què seria transferible d'aquesta bona pràctica a altres situacions. 

9. Creativitat i qualitat de la presentació 

L'experiència adopta un enfocament diferent i original al de les pràctiques habituals. 

El vídeo presentat és interessant i sintetitza els fets rellevants de l'experiència, 
incloent-hi testimoniatges del professorat i dels estudiants implicats.  

La manera de presentar i relatar l'experiència en conjunt és atraient.  

La comunicació oral (vídeo) i escrita és correcta, està organitzada i utilitza un 
llenguatge i recursos adequats per a il·lustrar el relat. 
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9. RECONEIXEMENT DE LES BONES PRÀCTIQUES 

Totes les bones pràctiques avaluades i resoltes favorablement per la CESPIME suposen 
reconeixement en el IAD per al professorat signant de la bona pràctica.  

Les cinc millors bones pràctiques rebran una distinció de 600 euros en reconeixement 
a la seua qualitat. 

La CESPIME presenta les propostes més destacades seguint els criteris d'avaluació 
esmentats. Les propostes seleccionades se sotmeten a un procés d’avaluació entre 
iguals per a triar-ne les cinc millors. 

10. PUBLICACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES  

Amb la finalitat d'impulsar el coneixement obert, les bones pràctiques d'ensenyament 
i aprenentatge s'emmagatzemen al portal A+D de la UPV i es fan públiques. 

L'autor/a conserva els drets de propietat intel·lectual i cedeix a la Universitat els drets 
de comunicació pública necessaris per a permetre els accessos a través de la xarxa. 

11. 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.  

 

 

 




