
PIME 2015-2016
Convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació i millora educativa

Presentació de projectes fins al 29 de maig del 2015

Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació



2 PIME 2015-2016

1. Presentació

El programa institucional de Projectes d’Innovació i Millora Educativa (PIME) promogut des del Vicerectorat 
d’Estudis, Qualitat i Acreditació que s’està desenvolupant en els últims anys  ha pretès constituir-se en una inicia-
tiva més, amb vista a sumar  esforços per a propiciar la millora del rendiment estudiantil; l’actualització  i millora  
de les metodologies docents i d’avaluació, i, en definitiva, la millora permanent dels processos d’aprenentatge-
ensenyament. 

L’experiència acumulada per la UPV al llarg de més de 20 anys en el desenvolupament de projectes d’innovació 
docent adoba el terreny per a continuar fomentant innovacions capaces d’avançar-se a les necessitats dels estu-
diants, adequant i actualitzant les eines i les metodologies emprades en els processos educatius que es dissen-
yen i desenvolupen quotidianament a la UPV. 

Els tipus d’innovacions que es pretenen privilegiar en aquesta convocatòria han d’estar clarament alineats amb 
projectes i iniciatives que ja estan en marxa a la universitat; han de tenir un caràcter essencialment realista, pràctic 
i sostenible, i, finalment, els productes d’aquests projectes han de ser útils i aplicables en tan àmplia mesura com 
siga possible per una majoria del professorat.

El Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació (VEQA), la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes 
d’Innovació i Millora Educativa i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) vetlaran perquè els resultats dels projec-
tes es compartisquen i es facen públics, i perquè es puguen sotmetre a revisió i servir d’exemple i estímul a altres. 

L’avaluació dels projectes presentats serà realitzada per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), i 
correspon a la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i Millora Educativa la resolució final 
de la convocatòria i, juntament amb l’ICE, el seguiment i l’avaluació del desenvolupament i la producció final dels 
projectes.
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2. Bases de la convocatòria

Qui pot participar en un PIME?

· Pot participar en aquesta convocatòria tot el PDI de la UPV, en equips docents de cinc professors almenys. 
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. 

· No pot participar en aquesta convocatòria el professorat pertanyent a un PIME de la convocatòria passada que 
no haja obtingut un informe favorable de la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i Millora 
Educativa en finalitzar-lo o que no n’haja fet el lliurament de la memòria final.

Com puc sol·licitar un PIME?: procediment de sol·licitud i terminis 

S’estableixen dues modalitats generals de participació:

PIMEs A

Projectes presentats per professors pertanyents a un o més equips d’innovació i qualitat educativa (EIQE) de la 
UPV, que han d’haver informat prèviament de la seua realització a les ERT de les titulacions en què es desenvo-
lupa el PIME.

Els documents necessaris per a l’admissió a tràmit es troben disponibles en la web de l’ICE (http://www.ice.upv.es
> Innovació i Recerca Educativa > Projectes d’Innovació i Millora Educativa (PIME) > Projectes 2015-2016) i són 
els següents:

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

- El formulari del projecte emplenat, que ha de trametre’s per correu electrònic a PIMEs@upv.es indicant en 
l’assumpte “PIME + cognoms del/de la responsable”. A les persones responsables dels projectes, se’ls notifi-
carà la recepció del formulari a l’adreça de correu electrònic especificada. 

- La data límit de presentació d’aquests documents és el 29 de maig del 2015. 

PIMEs B

Projectes presentats per almenys cinc professors i avalats econòmicament per alguna estructura responsable 
dels títols en la qual s’impartisquen les assignatures o matèries objecte de la proposta. Aquests projectes, a més, 
han d’incloure el vistiplau de totes les ERT involucrades. 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. S’ha d’adjuntar 
l’acord d’alguna de les comissions acadèmiques dels títols involucrats en la proposta, en el qual conste el com-
promís financer de l’ERT amb el projecte.
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Els documents necessaris per a l’admissió a tràmit es troben  disponible en la web de l’ICE (http://www.ice.upv.es
> Innovació i Recerca Educativa > Projectes d’Innovació i Millora Educativa (PIME) > Projectes 2015-2016) i són 
els següents:

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

- El formulari del projecte emplenat, que ha de trametre’s per correu electrònic a PIMEs@upv.es indicant en 
l’assumpte “PIME + cognoms del/de la responsable”. A les persones responsables dels projectes, se’ls notifi-
carà la recepció del formulari a l’adreça de correu electrònic especificada. 

- La data límit de presentació d’aquests documents és el 29 de maig del 2015.

Quins són els àmbits temàtics que es poden desenvolupar?

Els projectes presentats s’han d’aplicar als TÍTOLS OFICIALS impartits a la UPV, tenint com a finalitat principal la 
millora del rendiment acadèmic i de l’aprenentatge dels estudiants; posant l’èmfasi en el desenvolupament, tant 
de les competències específiques, com de les competències transversals. Així, doncs, les propostes han d’estar 
referides a algunes de les temàtiques següents:

1. Competències transversals en  les titulacions (desenvolupament del Projecte UPV). Per a cada competèn-
cia seleccionada per a desenvolupar-la: disseny i proposta d’activitats d’aprenentatge-ensenyament; disseny 
d’instruments concrets d’avaluació (rúbriques, llistes de control…), obtenció d’evidències, etc. 

2. Experimentació en metodologies actives: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge orientat a projectes, ABP, 
estudis de casos, simulació i joc…

3. Experimentació d’instruments o estratègies d’avaluació contínua i formativa per al desenvolupament de 
competències, distingint clarament l’avaluació contínua d’estar contínuament avaluant.

4. Articulació de pràctiques en àmbits professionals: actuacions que fomenten la integració entre la teoria i la 
pràctica professional.

5. Tutoria acadèmica: desenvolupament d’estratègies tutorials d’acompanyament i seguiment de l’aprenentatge.

6. Coordinació multidisciplinària: coordinació d’activitats entre assignatures d’una titulació per a optimar 
l’aprenentatge. Actuacions de caràcter transversal dins d’una titulació per a potenciar propostes metodològi-
ques integradores (coordinació curricular, metodològica i avaluadora).

7. Millora de la pràctica docent fomentant el treball en equips multidisciplinaris, encaminats a la reflexió i la 
millora de l’actuació docent, utilitzant estratègies com ara: l’observació entre iguals, l’elaboració de dossiers 
docents, etc.

8. Integració de recursos tecnològics en l’ensenyament: processos de millora dels estudis mitjançant l’ús de 
les TIC. 
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Quin és el període d’execució dels projectes?

Els projectes s’executaran prioritàriament durant el curs 2015-2016, si bé es podran considerar propostes que 
hagen programat i justificat de forma exhaustiva la realització al llarg de dos cursos acadèmics. 

Els projectes la planificació dels quals considere l’engegada 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 
aquesta es produïsca, atès que els recursos que se li puguen assignar i fer efectius només contenen la difusió 
dels resultats i, per tant, no comprometen l’execució de les accions previstes en els projectes.

Quin tipus de finançament i ajuda pot obtenir un PIME? 

Les ajudes previstes en la present convocatòria es concediran amb càrrec al crèdit disponible a aquest efecte en 
el Pressupost de 2015 de l’oficina gestora del Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació número 005050000, 
fins a un import màxim total de 50.000 euros.

Les ajudes atorgades poden ser:

· De tipus econòmic: les ajudes econòmiques atorgades als projectes, com ja s’ha indicat anteriorment, poden 
considerar només i exclusivament 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 asses-
sorament proporcionat per l’ICE en col·laboració amb els membres de la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels 
Projectes d’Innovació i Millora Educativa, així com altres suports a càrrec de diferents unitats de la UPV (CFP, 
Biblioteca, ASIC…).

En cap cas no pot encaminar-se l’ajuda al pagament directe al PDI de la UPV.

Quins són els criteris i el procediment d’avaluació d’un PIME?  

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

1. 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%).
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· La factibilitat del pla de seguiment de l’execució del projecte, dels mecanismes que cal emprar en aquest se-
guiment i de la valoració dels resultats obtinguts, així com la previsió d’introducció de millores després del des-
envolupament 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%).

2. 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, el seguiment i l’obtenció d’evidències de les competències transversals de la UPV  (15%).

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

· El desenvolupament de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu (5%). 

· La transferibilitat de les estratègies didàctiques implementades en el projecte en el context de la UPV (10%). 

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

· Amb la finalitat d’afavorir sinergies en les propostes i de donar suport a iniciatives integradores en les dinàmi-
ques de millora i innovació existents, s’afavoriran les propostes col·lectives dinamitzades a través dels equips 
d’innovació ja constituïts (EIQE) amb la màxima ponderació considerada en aquest apartat.

· Així mateix, aquelles altres accions d’innovació i millora, organitzades i liderades des de les ERT, en les quals 
pogueren  integrar-se projectes exclusivament de la modalitat B i que contribuïsquen amb recursos econòmics 
propis del centre o del departament, en un muntant 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’han de desenvolupar.

4. Informació curricular rellevant en matèria d’innovació educativa de l’equip (10%):

· L’equip seleccionarà fins a un màxim de 10 publicacions referents a temes d’innovació o recerca educativa (lli-
bres, articles, comunicacions a congressos…) realitzades per la persona responsable del projecte i els membres 
de l’equip, de forma conjunta o aïllada, al llarg dels últims cinc anys. 
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Qui avalua i resol?

L’avaluació dels projectes serà realitzada per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) mitjançant 
experts externs a la UPV, aplicant els criteris establits anteriorment. l’AVAP avaluarà exclusivament aquells pro-
jectes que, prèviament, la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i Millora Educativa haja 
considerat que s’ajusten als criteris publicitats en la convocatòria.

Coneguda l’avaluació de l’AVAP, correspon a la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i 
Millora Educativa de la UPV la resolució i l’informe definitiu dels projectes, que s’ha de dur a terme en un termini 
màxim de 10 dies naturals a partir de la data de recepció dels informes dels projectes duta a terme per l’AVAP.

Seguiment de la Comissió d’Avaluació i compromisos bàsics d’un PIME

L’equip docent dels projectes que finalment compten amb informe favorable de la Comissió d’Avaluació i Segui-
ment dels Projectes d’Innovació i Millora Educativa tindrà un seguiment conjunt al llarg del període d’implementació 
d’aquests per part de la Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i Millora Educativa i de l’ICE, 
amb la finalitat d’assegurar el compliment òptim dels compromisos adquirits en la realització del projecte.

Aquests projectes assumeixen el compromís formal de presentar:

· Evidències del PIME: resultats i productes concrets (per exemple, els projectes que aborden l’avaluació de 
competències transversals han de presentar rúbriques o altres instruments d’avaluació, llistes de resultats 
d’aprenentatge…).

· Una memòria final en forma d’article de revista dirigit a la seua divulgació dins de la comunitat universitària. 

Com a condició per a assegurar l’aplicabilitat real dels resultats, els projectes presentats han d’utilitzar, si s’escau, 
les diferents eines tecnològiques de suport a la docència de la UPV (PoliformaT, RIUNET, guia docent, Politube…).

Drets d’autoria i utilització de resultats del PIME

Els drets d’explotació de les obres derivades del projecte (memòria justificativa, materials docents, publicacions 
derivades, etc.) queden subjectes a la normativa vigent sobre drets d’autoria de la Universitat Politècnica de Va-
lència. 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…).

València, 28 d’abril de 2015

Vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació

 

 

Miguel Ángel Fernández Prada


