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1. Presentació 
El programa institucional de projectes d’innovació i millora educativa (PIME) promogut des del Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i 
Acreditació i l’Institut de Ciències de l’Educació, s’ha desenvolupat durant els darrers cursos acadèmics dins del marc del Pla estratègic 
2007-2014 de la Universitat Politècnica de València. S’ha pretès que el desenvolupament de projectes d’innovació educativa 
esdevinguera una iniciativa més que sumara esforços en la línia de promoure l’excel·lència docent, la millora del rendiment estudiantil i 
la implantació i l’actualització permanent de metodologies docents encaminades a la millora dels processos d’aprenentatge-
ensenyament. Sobre aquestes bases, entre d’altres, es perfila el nou Pla estratègic de la Universitat Politècnica. Per això, l’experiència 
acumulada al llarg de més de 20 anys en el desenvolupament de projectes d’innovació docent representa un actiu important per a 
l’equip de direcció de la UPV, amb vista a fomentar comportaments innovadors com a elements bàsics per a avançar-se a les necessitats 
dels estudiants, i adequar i actualitzar les eines i les metodologies emprades en els processos educatius que es dissenyen i es 
desenvolupen quotidianament a la UPV.  

El Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació (VEQA) i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) vetlaran perquè els resultats dels 
projectes es compartisquen i es facen públics, i perquè puguen ser sotmesos a revisió i servir d’exemple i estímul a d’altres.  

L’avaluació dels projectes presentats la fa l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), i corresponen a la CASPIC (Comissió 
d’Avaluació i Seguiment de Projectes d’Innovació i Convergència) la resolució final de la convocatòria i, juntament amb l’ICE, el 
seguiment i l’avaluació del desenvolupament i la producció final dels projectes. 

En el moment de fer pública aquesta convocatòria, la UPV no està en disposició de garantir el finançament efectiu dels recursos que 
sol·liciten els projectes, que, com en edicions anteriors, només podran preveure partides relacionades amb la difusió de les experiències. 
Amb tot, confiem que aquesta limitació no condicione ni limite la presentació i la posada en marxa de projectes d’innovació. En 
qualsevol cas, el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació reitera una vegada més el seu compromís ferm i decidit a assegurar el 
finançament efectiu del programa. 
 

2. Bases de la convocatòria 

DESTINATARIS 

 Pot participar en aquesta convocatòria tot el PDI de la UPV, en equips docents de cinc professors com a mínim. Un dels seus 
integrants ha de constar com a responsable a l’efecte de tramitació i interlocució amb els òrgans gestors d’aquest programa. 

 Un PDI pot participar en un màxim de dos projectes sol·licitats en aquesta convocatòria, encara que sols en un com a 
responsable.     



 

 

2 

OBJECTIUS 

Els projectes presentats s’han d’aplicar als títols oficials impartits a la UPV, i han de tenir com a finalitat principal la millora del 
rendiment acadèmic i de l’aprenentatge dels estudiants; tot posant l’èmfasi en el desenvolupament tant de les competències 
específiques com de les denominades dimensions competencials UPV (competències transversals). 

Les propostes han d’anar referides a alguns dels temes següents: 

1. Experimentació en metodologies actives: planificació d’activitats d’aprenentatge-ensenyament orientades a la formació en 
competències específiques i transversals. 

2. Acompanyament a l’aprenentatge: plantejament de la tutoria acadèmica com a estratègia d’acompanyament i seguiment de 
l’aprenentatge. 

3. Experimentació d’instruments o estratègies d’avaluació per al desenvolupament de competències específiques i transversals. 
4. Coordinació multidisciplinària: actuacions de caràcter transversal dins d’una àrea de coneixement, o d’una titulació, per a 

potenciar propostes metodològiques integradores. 
5. Millora de la pràctica docent: foment del treball en equips multidisciplinaris encaminats a la reflexió i la millora de l’actuació 

docent tot fent servir estratègies com ara l’observació entre iguals, l’elaboració de portafolis docents, etc. 
6. Articulació de pràctiques en àmbits professionals: actuacions que fomenten la integració entre la teoria i la pràctica professional. 
7. Integració de recursos tecnològics en l’ensenyament: processos de millora dels estudis mitjançant l’ús de les TIC, incloent el 

desenvolupament i sistemes d’avaluació de les competències transversals. 
 
Com a condició per a assegurar l’aplicabilitat real dels resultats, els projectes presentats han d’usar, si escau, les diferents eines 
tecnològiques de suport a la docència de la UPV: PoliformaT, RIUNET, la Guia docent, Politube… 

Cal posar l’èmfasi en el compromís per part de l’equip docent de presentar resultats concrets, tot establint un sistema de seguiment del 
projecte i fent servir indicadors objectivables. 

PERÍODE D’EXECUCIÓ I IMPLEMENTACIÓ DELS PROJECTES 

Els projectes s’han d’executar prioritàriament durant el curs 2014-2015, encara que es poden plantejar propostes que prevegen portar-
se a terme durant dos cursos acadèmics. Els resultats a què donen lloc els projectes s’han de plasmar en les guies docents de les 
assignatures involucrades del curs 2015-2016 o 2016-2017 perquè s’implementen en l’activitat docent a partir d’aquest curs. En 
qualsevol cas, les millores introduïdes han de tenir el vistiplau de les estructures responsables dels títols. 

Els projectes la planificació dels quals preveja que es posen en marxa al començament del primer quadrimestre han d’estar en ple 
funcionament en el moment de la resolució de la convocatòria, amb independència de la data en què es produïsca aquesta resolució, 
atès que els recursos que podrien assignar-s’hi i fer-se efectius només preveuen la difusió dels resultats, i per tant no comprometen 
l’execució de les accions previstes en els projectes. 
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MODALITATS 

S’estableixen dues modalitats generals: 

 Modalitat A: projectes presentats per professors pertanyents a un o més equips d’innovació i qualitat educativa (EIQE) 
reconeguts per la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i Convergència (CESPIC) de la UPV. En aquesta 
modalitat es poden sol·licitar nous projectes per a desenvolupar-los en un o dos cursos acadèmics o una segona fase de projectes 
concedits en la convocatòria anterior. En aquest darrer cas, cal acompanyar la sol·licitud amb una breu memòria descriptiva de 
l’estat del projecte concedit en la convocatòria 2013-2014. 

 Modalitat B: projectes presentats per professors i avalats per alguna estructura responsable dels títols en què s’imparteixen les 
assignatures o matèries objecte de la proposta. Aquests projectes han d’incloure el compromís de suport financer per part de 
l’ERT corresponent; suport que, sempre que siga possible, es complementarà amb l’aportació financera de què puga disposar 
aquest programa. La proposta d’aquests projectes ha d’estar avalada per la signatura del responsable del projecte i dels directors 
de les estructures responsables dels títols. Cal adjuntar un acord d’alguna de les comissions acadèmiques dels títols involucrades 
en la proposta en què conste el compromís financer de l’ERT amb el projecte (segons el model presentat en la pàgina web). En 
aquesta modalitat es poden sol·licitar projectes per a portar-los a terme al llarg del curs 2014-2015. 

FINANÇAMENT I TIPUS D’AJUDA 

El finançament total d’aquesta convocatòria per al curs acadèmic 2014-2015 s’especificarà i comunicarà en el moment en què s’aproven 
els pressupostos de la UPV per a l’any 2015. L’assignació efectiva i l’ús d’aquests recursos estan subjectes al fet que la Universitat en 
tinga disponibilitat, cosa que, com s’ha indicat abans, no es pot garantir en el moment de fer pública la convocatòria. 

Les ajudes atorgades poden ser: 

 De tipus econòmic: les ajudes econòmiques atorgades als projectes, com ja s’ha indicat abans, poden preveure només partides 
relacionades amb la difusió de les experiències en els fòrums que resulten pertinents.  

 De suport institucional per part dels serveis de la UPV amb competència en aquests àmbits: formació i assessorament que ha de 
proporcionar l’ICE, així com altres formes de suport a càrrec de diverses unitats de la UPV (CFP, Biblioteca, ASIC…). 

No es pot encaminar en cap cas l’ajuda al pagament directe al PDI de la UPV. 

DRETS D’AUTOR I UTILITZACIÓ DELS RESULTATS 

Els drets d’explotació de les obres derivades del projecte (memòria justificativa, materials docents, publicacions derivades, etc.) resten 
subjectes a la normativa vigent sobre drets d’autoria de la Universitat Politècnica de València. 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 (webs, RIUNET…). 
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CRITERIS I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 

Per a passar a la fase d’avaluació, és condició necessària l’adequació del projecte als objectius i les prioritats de la convocatòria. Si es 
compleix aquest requisit, per a la valoració dels projectes presentats es consideraran els aspectes següents, amb les ponderacions 
corresponents: 

1r. Organització, seguiment i coherència de la proposta (35%): 

− La qualitat i el rigor de l’anàlisi i la descripció de la situació actual de partida que es vol corregir o millorar, que motiva i 
justifica l’engegada del projecte, així com l’aportació d’evidències empíriques que justifiquen aquesta anàlisi (10%). 

− La coherència del pla de treball amb uns objectius viables i una metodologia detallada en la qual s’especifiquen les diferents 
etapes i els rols dels participants (10%). 

− La factibilitat del pla de seguiment de l’execució del projecte, dels mecanismes que cal emprar en aquest seguiment i de la 
valoració dels resultats obtinguts, així com la previsió d’introducció de millores després del desenvolupament de les diverses 
fases en què s’articule el projecte i quan finalitze, amb vista a la seua implantació definitiva (10%). 

− La sostenibilitat del projecte, expressada a través de la claredat i el realisme del pressupost presentat; la clara relació entre 
els objectius i les actuacions proposades i la despesa econòmica prevista, i els esforços demanats al professorat que haja de 
desenvolupar-lo  (5%). 

2n. Impacte en la millora de la docència i de l’aprenentatge (45%): 

 Que el projecte presente i justifique accions concretes que repercutisquen clarament en:  

− La millora del rendiment acadèmic (10%). 

− L’avaluació i el seguiment de les dimensions competencials UPV -competències transversals- (15%).  

− L’augment de la participació i la motivació de l’alumnat (5%). 

− El desenvolupament de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu (10 %). 

 La transferibilitat de les estratègies didàctiques implementades en el projecte en el context de la UPV (5 %). 

3r. Vinculació a projectes més generals de millora docent (10 %): 

 A fi d’afavorir sinergies en les propostes i de donar suport a iniciatives integradores en les dinàmiques de millora i innovació 
existents, s’afavoriran les propostes col·lectives dinamitzades a través dels equips d’innovació (EIQE) ja constituïts amb la 
màxima ponderació prevista en aquest apartat. 

 Així mateix, les accions d’innovació i millora organitzades i liderades des de les ERT en les quals puguen integrar-se projectes 
exclusivament de la modalitat B i que contribuïsquen amb recursos econòmics propis del centre o del departament, en un 
import igual o superior al 50% del pressupost total, tindran una ponderació del 10%. Qualsevol quantia inferior no suposarà 
cap valoració en aquest apartat. En qualsevol cas, els projectes de la modalitat B requereixen l’aval de l’ERT en la qual s’hagen 
de desenvolupar. 
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4t. Informació curricular rellevant en matèria d’innovació educativa de l’equip (10%): 

 L’equip ha de seleccionar fins a un màxim de 10 publicacions referents a temes d’innovació o recerca educativa (llibres, articles, 
comunicacions a congressos…) i realitzades per la persona responsable del projecte i els membres de l’equip, de forma conjunta 
o aïllada, al llarg dels darrers cinc anys.  

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I TERMINIS 

Els projectes, perquè siguen admesos a tràmit, han de presentar la documentació següent, que teniu disponible en el web de l’ICE: 

<http://www.ice.upv.es/> Apartat: Innovació i Investigació Educativa Projectes d’Innovació i Millora Educativa (PIME)  Projectes 2014-2015. 

 Modalitat A: 

 Document d’aval de la proposta amb les signatures corresponents. Aquest document s’ha de lliurar a la Secretaria de l’ICE, 
amb registre d’entrada, en horari de 9.30 a 13.30 hores. 

 El formulari del projecte emplenat s’ha d’enviar per correu electrònic a PIMEs@upv.es tot indicant en l’assumpte “PIME + 
cognoms de la persona responsable”. A les persones responsables dels projectes se’ls notificarà la recepció del formulari, a 
l’adreça de correu electrònic especificada.  

 La data límit de presentació d’aquests documents és el dimarts, 22 de juliol del 2014. 

 Modalitat B: 

 Document d’aval de la proposta amb les signatures corresponents. Aquest document s’ha de lliurar a la Secretaria de l’ICE, 
amb registre d’entrada, en horari de 9.30 a 13.30 hores. 

 Acord de compromís financer de la comissió acadèmica del títol. Aquest document s’ha de lliurar a la Secretaria de l’ICE, 
amb registre d’entrada, en horari de 9.30 a 13.30 hores. 

 El formulari del projecte emplenat s’ha d’enviar per correu electrònic a PIMEs@upv.es tot indicant en l’assumpte “PIME + 
cognoms de la persona responsable”. A les persones responsables dels projectes se’ls notificarà la recepció del formulari, a 
l’adreça de correu electrònic especificada.  

 La data límit de presentació d’aquests documents és el dimarts, 22 de juliol del 2014. 

AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ 

L’avaluació dels projectes la fa l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) mitjançant experts externs a la UPV, tot aplicant-
hi els criteris establits anteriorment. L’AVAP avalua exclusivament aquells projectes que, prèviament, la CASPIME haja considerat que 
s’ajusten als criteris publicitats en la convocatòria. 

Quan es conega l’avaluació de l’AVAP, correspondran a la CASPIME de la UPV la resolució i l’informe definitiu dels projectes, que s’han 
de dur a terme en un termini màxim de 10 dies naturals comptadors des de la data de recepció dels informes dels projectes elaborats 
per l’AVAP. 

http://www.ice.upv.es/
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TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

La persona responsable del projecte ha de lliurar a l’ICE la memòria de resultats del projecte d’acord amb el  protocol que es posarà a la 
seua disposició amb aquesta finalitat i en les dates que establisca la CESPIC per a fer-ho. El fet de no lliurar la memòria penalitzarà la 
petició d’un nou projecte en la convocatòria següent. 
 

 
 

València, 19 de juny de 2014 


