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1. Presentació

El Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació fa pública una nova convocatòria de projectes d’innovació i millora 
educativa (PIME) que done continuïtat, aprofundisca i millore decididament les tasques que en el terreny de la 
Innovació Educativa es realitzen en la nostra universitat. Convidem des d’ací a participar a tot el professorat de 
la UPV que estiga interessat a promoure la renovació i millora dels processos d’aprenentatge-ensenyament i a 
desplegar iniciatives d’innovació i de recerca educativa.

Els projectes que inclou aquesta convocatòria han de tenir un caràcter essencialment realista, pràctic i sostenible 
i, si pot ser, els productes d’aquests projectes han de ser útils i aplicables dins de la comunitat universitària.

El Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació (VECA), la Comissió d’Avaluació i Seguiment de Projectes 
d’Innovació i Millora Educativa (CESPIME) i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) han d’afavorir la màxima 
difusió possible d’aquests projectes dins de la UPV perquè els resultats es compartisquen, es debaten i servisquen 
d’exemple i d’estímul a altres projectes nous. 

L’avaluació dels projectes presentats va a càrrec, prèvia revisió detallada per part de la CESPIME del compliment 
de tots els requisits formals d’aquesta convocatòria, de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), i 
correspon a la CESPIME 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 formats per, almenys, CINC 
docents. Un dels docents ha de ser designat 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 que pertany a un PIME de la convocatòria passada 
que no haja tingut un informe favorable de la CESPIME en finalitzar-lo o que no haja lliurat la memòria final.

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

· Poden participar en aquesta convocatòria tant els EICE (equips d’innovació i qualitat educativa), com qualsevol 
grup integrat per un mínim de 5 professors de la UPV encara que no estiguen enquadrats en els EICE.

· Per a sol·licitar un projecte, una vegada acordada i planificada la proposta pel grup de docents interessats, cal 
informar-ne prèviament les Estructures Responsables de Títol (ERT) de les titulacions en què es desenvolupa 
el PIME. Seria recomanable informar al responsable de l’assignatura en la que se vaja a realitzar l’innovació.

· Segons la modalitat, els documents necessaris per a l’admissió a tràmit estan disponibles en la web de l’ICE 
i són els següents:

Modalitat A

projectes presentats per docents que pertanyen a un o més Equips d’Innovació i Qualitat Educativa  (EICE) de 
la UPV. Documents que cal presentar:

- Formulari del projecte degudament emplenat.

- Annex al formulari: informe/s del/els òrgan/s responsable/s de la/s titulació/nes (ERT) en què es desplega 
el projecte, amb el coneixement i el vistiplau de les mateixes. 

Una vegada emplenada aquesta documentació, s’envia per correu electrònic a PIMEs@upv.es amb la indicació 
següent en la casella de l’assumpte: “PIME + cognoms de la persona responsable”. L’ICE notifica la recepció 
de la documentació a l’adreça de correu electrònic especificada.

http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/760700normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/ModalidadA.doc
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Modalitat B

Projectes presentats per un equip constituït per, almenys, cinc docents. Per a aquesta modalitat de projecte, la 
CESPIME valora el suport econòmic que puga proporcionar l’ERT. Documents que cal presentar:

- Formulari del projecte degudament emplenat.

- Annex al formulari: informe/s del/els òrgan/s responsable/s (ERT) en què es desplega el projecte, amb el 
coneixement i el vistiplau de les mateixes. S’inclourà el compromís i quantia del suport financer de la 
Comissió Permanent d’una ERT que recolze el PIME.

Una vegada emplenada aquesta documentació, s’envia per correu electrònic a PIMEs@upv.es amb la indicació 
següent en la casella de l’assumpte: “PIME + cognoms de la persona responsable”. L’ICE notifica la recepció 
de la documentació a l’adreça de correu electrònic especificada. 

La data límit de presentació de tots els projectes: 28 d’abril de 2017.

Quins són els àmbits temàtics que es poden desenvolupar?

Els Projectes d’Innovació i Millora Educativa (PIME) que contempla aquesta convocatòria:

a. Es desenvoluparan dins dels TÍTOLS OFICIALS de la UPV.

b. Hauran de tenir un caràcter aplicat i estar clarament orientats a la millora de l’aprenentatge dels estudiants, 
amb un clar impacte en el mateix.

c. Hauran de dur-se a terme per equips de professors i, sempre que siga possible, promoure la coordinació 
multidisciplinària.

d. Estaran orientats, preferentment, en aquests àmbits:

1. Experimentació en metodologies actives.

2. Experimentació d’instruments o estratègies d’avaluació orientades a l’aprenentatge i integrades en la 
dinàmica de les classes.

3. Elaboració, experimentació i validació de recursos didàctics i pràctiques creatives.

4. Formació i avaluació en competències transversals.

5. Disseny, seguiment i avaluació dels TFG i TFM.

6. Articulació de pràctiques en àmbits professionals.

http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/ModalidadB.doc
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Quin és el període d’execució dels projectes?

Els projectes s’han d’executar prioritàriament durant el curs 2017-2018, si bé es poden acceptar propostes que 
hagen programat i justificat de forma exhaustiva la realització del projecte al llarg de dos cursos acadèmics. 

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

Quin tipus de finançament i d’ajuda pot obtenir un PIME? 

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es concedeixen a càrrec del crèdit disponible a aquest efecte en 
el Pressupost del 2017 de l’oficina gestora del Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació número 005050000, 
fins a un import màxim total de 45.000 euros.

Les ajudes atorgades poden ser:

· De tipus econòmic: les ajudes econòmiques atorgades als projectes, com ja s’ha indicat més amunt, preveuen 
només i exclusivament partides relacionades amb la difusió de les experiències en els fòrums que siguen 
pertinents. Els projectes la durada dels quals siga de dos anys tindran una única assignació econòmica, que 
s’haurà de distribuir entre els dos anys.

· Suport institucional dels serveis de la UPV amb competència en aquests àmbits: formació i assessorament 
que l’ICE proporciona en col·laboració amb els membres de la CESPIME, com també altres ajudes a càrrec de 
diverses unitats de la UPV (CFP, Biblioteca, ASIC…).

Les ajudes no poden destinar-se, en cap cas, al pagament directe al PDI de la UPV.

Quins són els criteris d’avaluació d’un PIME?  

Per a passar a la fase d’avaluació, una condició necessària é l’adequació del projecte als objectius i les 
prioritats de la convocatòria. Una vegada complit aquest requisit, per a la valoració dels projectes presentats 
es consideren els aspectes següents, amb les ponderacions corresponents:

1. Impacte de la proposta sobre l’aprenentatge  (20%):

· Caràcter innovador del projecte.

· Millores concretes que s’esperen en l’aprenentatge dels estudiants. 

· Impacte del projecte: nombre d’alumnes, docents participants, titulacions implicades, assignatures involucrades…

· Productes concrets derivats de la innovació que es puguen posar a la disposició de la comunitat universitària 
(per exemple: rúbriques, qüestionaris, guies docents, fitxes de bones pràctiques, recursos multimèdia...).
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2. Organització, seguiment i coherència de la proposta (30%):

· Qualitat i rigor de l’anàlisi de la situació actual de partida, amb aportació de evidències empíriques justificadores.

· Revisió de la bibliografia disponible relacionada amb les finalitats del projecte (documentades).

· Precisió en la definició dels objectius i viabilitat dels objectius. 

· Coherència del pla de treball:
- Cronograma de tasques i etapes. 
- Responsabilitats assumides pels participants.
- Pla de seguiment del projecte (quan i com).

· Sostenibilitat del projecte, en relació amb els aspectes següents:
- Els recursos materials necessaris.
- Els esforços personals necessaris. 

3. Avaluació del projecte (30%):

· Justificació dels indicadors i les evidències que s’usaran per a valorar la millora en l’aprenentatge.

· Rigor i coherència metodològica en l’obtenció i el tractament de la informació: 
- Descripció dels procediments/instruments de recollida d’informació.
- Tractament i anàlisi de les dades.

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

S’assigna fins a un màxim del 10% tenint en compte els indicadors següents:

· Publicacions més rellevants dels integrants directament vinculades amb el tema objecte d’aquest projecte.

· Altres publicacions en matèria d’innovació educativa. 

· Altres mèrits que s’estimen pertinents relacionats amb la innovació i la recerca educativa en educació superior.

5. Relació del projecte amb programes institucionals (10%):

Segons la qualitat del projecte, s’assigna fins a un màxim del 10% de la puntuació als projectes promoguts pels 
EICE (modalitat A).
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Avaluació i resolució?

L’avaluació dels projectes va a càrrec de l’Agència València d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), entitat formada 
per experts externs a la UPV, amb l’aplicació dels criteris establits més amunt. L’AVAP avalua exclusivament els 
projectes que la CESPIME haja considerat que s’ajusten als criteris indicats en la convocatòria.

Una vegada coneguda l’avaluació de l’AVAP, correspon a la CESPIME de la UPV la resolució i l’informe 
definitiu dels projectes, procés que es fa en un termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de recepció 
dels informes dels projectes elaborats per l’AVAP.

Seguiment de la CESPIME i compromisos bàsics d’un PIME

L’equip docent dels projectes que, finalment, reben l’informe favorable de la CESPIME, tindrà un seguiment 
conjunt al llarg del període d’implementació per part de la CESPIME i de l’ICE amb la finalitat d’assegurar el 
compliment òptim dels compromisos adquirits en la realització del projecte.

Aquests projectes accepten el compromís formal de presentar:

· Evidències del PIME: resultats i productes concrets (instruments d’avaluació, llistes de resultats d’aprenentatge...).

· Una memòria final en forma d’article de revista a fi de divulgar-lo entre la comunitat universitària. 

Com a condició per a assegurar l’aplicabilitat real dels resultats, els projectes presentats han d’usar les diverses 
eines tecnològiques d’ajuda a la docència de la UPV (Poliformat, RIUNET, guia docent, Politube…).

Drets d’autor 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’autor 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 diversos repositoris institucionals de la UPV 
(webs, RIUNET…).

En totes les accions de difusió ha de fer-se constar a la UPV-VECA com a entitat finançadora del projecte.

València, 24 de març de 2017

Vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació

 

 

Miguel Ángel Fernández Prada


