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RESOLUCIÓ DEL VICERECTOR DE POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA, DE 8 D’OCTUBRE DE 2014, PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES A 

GRUPS D’ESTUDIANTS INNOVADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL 

CURS ACADÈMIC 2014-2015, DINS DEL PROGRAMA ESTIC. 

 

Des del curs 2009-2010, el Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guaner”, a 

través del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), depenent del 

Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, 

ha vingut fent un important esforç per recolzar la innovació educativa i el 

desenvolupament tecnològic entre els estudiants universitaris mitjançant el programa 

ESTIC, que té com a objectiu potenciar, reconèixer i acreditar el treball desenvolupat per 

grups d’estudiants de la Universitat de València, que incorporen als seus processos 

d’aprenentatge les TIC i les metodologies cooperatives i/o col·laboratives. 

 

Amb l’objectiu de donar continuïtat a aquestes accions, el Vicerector de Polítiques de 

Formació i Qualitat Educativa, en l’àmbit de competències que li confereix la Resolució de 

8 d’abril de 2014 del Rectorat de la Universitat de València, i d’acord amb els Estatuts de 

la Universitat de València, aprovats pel Decret 128/04, de 30 de juliol, del Consell de la 

Generalitat Valenciana i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i el 

seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, 

 

 

RESOL 

 

 

Primer. Convocar concurs d'ajudes a projectes d’innovació educativa per part de grups 

d’estudiants, i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria. 

 

Segon. Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec al pressupost de la Universitat de 

València per al 2014, capítol II, orgànica 6700600000, amb un pressupost màxim de 

10.000 euros. 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 

potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua publicació, 

davant el mateix òrgan que ha dictat la Resolució, o bé directament un recurs contenciós 

administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat 

Valenciana en el termini de dos meses comptats des de l’endemà de la seua publicació. 

 

 

València, 8 d’octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón LÓPEZ MARTÍN 

Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa 

 



 

 

SOL·LICITUD D’AJUDES PER A GRUPS D’ESTUDIANTS. PROGRAMA ESTIC 
Solicitud de ayudas para Grupos de Estudiantes. Programa ESTIC 

 
 

ANNEX I 

 

Bases de la convocatòria 

 

Primera. Objecte i àmbit 

1.1. L’objecte del programa ESTIC que correspon a aquesta convocatòria és la selecció 

d’iniciatives d’estudi i aprenentatge desenvolupades per grups d’estudiants de la 

Universitat de València, tot estimulant la coordinació i cooperació, així com la utilització de 

les tecnologies en els processos d’aprenentatge de l’àmbit discent universitari. 

1.2. Els projectes que participen d’aquesta convocatòria hauran d’estar vinculats amb 

processos d’ensenyament-aprenentatge corresponents a assignatures de titulacions 

oficials de la Universitat de València. 

 

Segona. Beneficiaris 

2.1. Podran participar en la convocatòria ESTIC els equips d’estudiants de la UV que 

complisquen els requisits que s’estableixen a la base quarta d’aquesta convocatòria. 

2.2. En cap cas una mateixa persona i/o equip podrà formar part de més d’un projecte 

d’aquesta convocatòria. 

 

Tercera. Del reconeixement institucional als Grups ESTIC 

3.1. Els Grups ESTIC són equips creats per al desenvolupament de la innovació educativa 

en l'àmbit dels estudis de la Universitat de València. 

3.2. El Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa acreditarà la pertinença 

a un Grup ESTIC als estudiants que participen en una iniciativa informada favorablement 

en el procés d’avaluació. 

 

Quarta. Requisits de participació 

4.1. Tots els Grups ESTIC estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 estudiants. 

La composició del grup haurà d’ésser estable durant el període acadèmic de la iniciativa 

presentada, i només es permetran modificacions (prèvia sol·licitud al Servei de Formació 

Permanent i Innovació Educativa, SFPIE) per raons excepcionals. 
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4.2. El projecte d’aprenentatge estarà vinculat a una d’aquestes opcions: 

a) La mateixa assignatura en diferents titulacions. 

b) Diferents assignatures d’una mateixa titulació. 

4.3. Cada membre del Grup ESTIC haurà d’estar matriculat d’un mínim de 40 crèdits 

durant el curs 2014-2015. Només podran participar estudiants matriculats de menys 

crèdits en aquells casos en què es tracte dels últims crèdits per acabar la titulació en curs. 

4.4. Els Grups ESTIC respectaran els principis d’igualtat i sostenibilitat assumits per la 

Universitat de València. 

4.5. Per poder participar en ESTIC, els grups elaboraran resultats d’aprenentatge basats 

en les TIC i el treball cooperatiu, que es concretaran en pàgines web, wikis, blocs o 

d’altres opcions, com ara propostes vinculades a les xarxes socials, sempre que siguen 

d’accés obert i permetan l’accés a partir d’una pàgina web pertanyent al domini 

institucional uv.es. Es podrà incorporar a aquests resultats tota mena d’objectes 

d’aprenentatge elaborats pel grup. 

4.6. N’hi ha dues vies de participació: a) desenvolupar un projecte totalment nou; b) donar 

continuïtat a un projecte ESTIC creat al llarg de les convocatòries anteriors. Els projectes 

que s’incorporen a aquesta segona via hauran de demostrar que el seu projecte, encara 

que basat en altre ja existent, té interès, aporta novetats evidents i implica un treball 

important per part dels membres del grup. 

4.7. Tots els projectes elaborats tindran llicència Creative Commons by-nc-sa. 

4.8. Tots els grups tindran necessàriament com a referència de portada una pàgina web 

pertanyent al domini uv.es, que serà habilitada pel Servei d’Informàtica de la Universitat 

de València (http://www.uv.es/~siuv/). Per a tots els projectes, aquesta pàgina inicial 

reflectirà, en un lloc ben visible, el nom del grup, els integrants, la/les assignatures 

implicades, la descripció bàsica del projecte i la participació del grup d’estudiants en 

aquesta convocatòria ESTIC mitjançant el logotip ESTIC, que serà proporcionat pel 

SFPIE. 

4.9. Els interessats hauran de formalitzar la sol·licitud que figura en l’Annex II d’aquesta 

convocatòria i en la que es farà constar: 

 Relació de membres del grup (entre 5 i 8). 
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 Estudiant coordinador/a de les activitats, que serà el responsable de presentar la 

sol·licitud i exercirà tasques de coordinació interna del grup. 

 Branca de coneixement, titulació, assignatura i curs a què pertanyen. 

 Professorat responsable de l’assignatura. 

 Memòria del projecte, que inclourà: 

o vinculació als objectius d’aprenentatge establerts en la Guia Acadèmica 

de l’assignatura, s’especificarà de quina manera els objectes 

d’aprenentatge resultants ajuden a assolir aquestos objectius; 

o planificació temporal, cronograma i repartiment de les tasques els 

membres de grup, tot especificant a qui correspondrà cadascuna; 

o descripció dels objectes d’aprenentatge esperats. 

4.10. El reconeixement com a Grup ESTIC es farà, després d’un procés d’avaluació, per 

referència al curs acadèmic en què es desenvolupe la iniciativa (2014-2015). 

 

Cinquena. Professorat responsable o col•laborador 

5.1. Els Grups ESTIC comunicaran al professorat responsable de les assignatures en 

qüestió la seua concurrència a aquesta convocatòria d’ajudes. Aquesta comunicació serà 

només de caràcter informatiu, sense comprometre al professorat a cap mena de 

col·laboració o supervisió dels objectes d’aprenentatge elaborats. 

Els professors que vulguen participar activament en el projecte ESTIC dels seus alumnes 

(i acreditar-se com a professor col·laborador amb el programa ESTIC) hauran d’elaborar 

tres breus informes: a) informe inicial, b) informe a mitjà del curs, c) informe final. Es tracta 

d’una participació voluntària per al professorat, per tant, si no presenten aquestos 

informes, i només signen el projecte, es considerarà que no són col·laboradors, sinó que 

només han sigut informats pels seus alumnes, i no tindran dret a cap acreditació. 

 

Sisena. Drets i deures dels Grups ESTIC 

6.1. Col·laborar amb la UdIE en les tasques de difusió del programa ESTIC. 

6.2. Sol·licitar la certificació per part de la Universitat de València de la integració en un 

Grup ESTIC, quan el projecte estiga finalitzat. 
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6.3. Informar a la UdIE de les alteracions patides en la seua composició. 

6.4. Sotmetre’s als processos d'avaluació que s’establisquen. 

6.5. Participar en les activitats de difusió de la innovació docent que s'organitzen per part 

de la Universitat de València. 

6.6. Es reconeixeran els drets a la propietat intel·lectual que en el seu cas corresponguen. 

6.7. Els autors dels projectes utilitzaran la llicència Creative Commons by-nc-sa 

(Reconeixement, No comercial, Compartir igual). En aquest cas els estudiants permeten 

la utilització, la traducció, la distribució i la còpia derivada de la seua obra amb dues 

condicions bàsiques: el reconeixement, és a dir, que en tots aquests processos es cite la 

procedència dels materials (que en aquest cas ha de ser la menció dels autors i de la 

institució), i que es mantinga una utilització sense cap benefici comercial i amb el mateix 

tipus de llicència, el que s’anomena “compartir igual”. El material podrà ser distribuït, 

copiat i exhibit per terceres persones sempre que es mostre en els crèdits l'autoria del 

mateix i la seua pertinença a la Universitat de València. 

6.8. Si la comissió considera que un projecte és d’especial interès, i els membres del grup 

no tenen intenció de continuar treballant en ell, se’ls podrà sol·licitar les claus d’accés i 

edició del material elaborat (web, blog, wiki, etc.), per a poder reutilitzar-lo amb fins 

acadèmics. 

6.9. Tots els contingut elaborats han d’estar en obert, disponibles per a la consulta i 

participació tant de la comunitat universitària com del públic en general. Serà motiu 

d’exclusió de les ajudes el fet que un projecte exigisca l’enregistrament dels usuaris per tal 

d’accedir als seus continguts. 

 

Setena. Sol·licituds i terminis 

7.1. Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model previst en l’Annex II d’aquesta 

convocatòria i s’adreçaran al Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa a 

través del registre dels centres de la Universitat de València, en qualsevol altre dels 

registres de la Universitat de València o per qualsevol altre mitjà previst en l’article 38 de 

la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú. En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la 

documentació a l’oficina de correus corresponent es farà d’acord amb el que disposa 
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l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, en sobre obert, a fi que 

l’exemplar destinat a l’administració de la Universitat de València siga datat i segellat 

abans de ser certificat. En el cas que la documentació no estiga datada i segellada per 

l’oficina de correu corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en 

què tinga entrada al registre de la Universitat de València. 

7.2. Els impresos normalitzats de sol·licitud i les bases es podran obtindre a l’espai web 

del Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guaner” (http://www.uv.es/cfq ). A més 

de la sol·licitud en paper enviada per registre, es recomana als participants enviar una 

copia electrònica a l’adreça udie@uv.es. 

7.3. La participació en aquesta convocatòria s’articularà en quatre fases i dos terminis de 

presentació de les sol·licituds: 

7.3.1. Fase I: presentació de sol•licituds. Cada grup d’estudiants podrà presentar la 

seua sol·licitud en el primer termini o en el segon. El primer termini de presentació 

de les sol·licituds serà del 13 al 31 d’octubre de 2014. El segon termini serà del 2 

al 13 de febrer de 2015. 

7.3.2. Fase II: aprovació de les memòries. La Comissió Avaluadora publicarà un 

llistat de projectes acceptats, que seran els que podran optar al reconeixement 

com a Grup ESTIC, abans del 14 de novembre de 2014 per als projectes del 

primer termini, i abans del 27 de febrer de 2015, per als del segon termini. 

7.3.3. Fase III: elaboració dels resultats d’aprenentatge i reconeixement de grups. 

Els projectes acceptats en el primer termini es desenvoluparan al llarg de tot el 

curs, mentre que els de segon termini es desenvoluparan durant el segon 

quadrimestre. En ambdós casos els projectes es consideraran conclosos quan 

l’estudiant responsable del grup lliure la Memòria Final (Annex III). La Memòria 

Final es pot presentar fins el 30 de juny de 2015. A partir dels projectes elaborats 

al llarg del curs, i segons el criteris establerts a la base desena d’aquesta 

convocatòria, la Comissió avaluadora emetrà una proposta de reconeixement de 

Grup ESTIC o Grup ESTIC d’Excel·lència. 

7.3.4. Fase IV: selecció de grups amb dotació. La Comissió Avaluadora seleccionarà 

un màxim de huit grups ESTIC d’Excel·lència que obtindran una dotació, segons 
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allò establert a les bases vuitena i desena. Aquest reconeixement serà especificat 

en els corresponents certificats. 

7.4. La resolució de les diferents fases de valoració es farà pública, tot especificant la 

puntuació assolida per cada proposta, en la pàgina web Centre de Formació i Qualitat 

“Manuel Sanchis Guaner” (http://www.uv.es/cfq), així com en el tauló d’anuncis del Centre. 

 

Vuitena. Quantia de les ajudes i conceptes susceptibles de suport 

8.1. El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria d’ajudes és de 10.000 euros. 

8.2. La Comissió Avaluadora podrà seleccionar per a rebre les ajudes ESTIC com a 

màxim huit projectes, que estaran ordenats de major a menor puntuació segons els 

criteris establerts a la base desena. 

8.3. Les ajudes ESTIC seran de dos tipus: a) per als tres grups amb major puntuació, 

l’ajuda consistirà en una tablet per a cadascú dels membres; b) per als cinc grups 

següents, per ordre de puntuació, l’ajuda consistirà en una targeta regal de la Tenda UV, 

amb un valor de 50€, per persona. 

8.4. Els grups que hagen rebut l’ajuda ESTIC en els cursos anteriors, no podran optar a 

cap tipus d’ajuda, encara que sí al reconeixement com a grups ESTIC d’Excel·lència per 

al curs 2014/15. 

8.5. Si es produeix algun canvi en la dotació proposada serà per decisió de la Comissió, 

amb un valor econòmic similar. En cap cas la dotació consistirà en diners. La dotació serà 

la mateixa per a cadascú dels membres del grup beneficiari de l’ajuda. 

 

Novena. Ordenació, instrucció i resolució de la convocatòria 

9.1. La instrucció del procediment de concessió correspondrà al Servei de Formació 

Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), i es celebrarà en règim de concurrència 

competitiva. 

9.2. El Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa nomenarà una 

Comissió d’Avaluació que formularà la proposta inicial d’acceptació dels grups, la 

resolució de reconeixement com a Grup ESTIC, i la proposta final d’ordenació dels 

projectes segons la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris que figuren a la base 
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desena. Aquesta Comissió actuarà d’acord amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, 

independència, capacitat, publicitat i igualtat. 

9.3. La Comissió Avaluadora estarà composta pels següents membres: 

President: Ramón López Martín, Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat 

Educativa. 

Vocals: 

‐ Mª Jesus Martinez Usarralde, Directora del Servei de Formació Permanent i 

Innovació Educativa (SFPIE) 

‐ Un/a representant dels estudiants, designat/-da per la Delegació d’Estudiants 

‐ 3 tècnics del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) 

‐ 5 professors/es de la Universitat de València, de les diferents branques de 

coneixement 

Secretària: Margarita García Sanchis, tècnica del Servei de Formació Permanent i 

Innovació Educativa (SFPIE). 

9.4. Les ajudes seran adjudicades per resolució del Vicerector de Polítiques de Formació i 

Qualitat Educativa i publicades en la pàgina web del Centre de Formació i Qualitat 

“Manuel Sanchis Guaner” (http://www.uv.es/cfq). En aquesta resolució figuraran els 

projectes seleccionats, així com l’ajuda concedida i front a aquesta resolució cabrà 

interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, de conformitat amb allò disposat al 

article 117 de la llei 30/92. 

 

Desena. Avaluació de les sol·licituds 

10.1. La Comissió d’Avaluació haurà d’ajustar-se en la baremació de les sol·licituds de les 

iniciatives presentades als criteris i puntuacions següents: 

1. Criteris de valoració de la memòria inicial del projecte, utilitzats en la fase II 

d’aprovació de les memòries (fins a 10 punts) 

a. Descripció raonada dels objectes d’aprenentatge que es pretén elaborar 

per al projecte (2,5/10). 

b. Descripció de la metodologia i sistema de treball emprats pel grup, amb 

especial atenció a les técniques d’aprenentatge cooperatiu (2,5/10). 
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c. Pla de treball i cronograma (accions atribuïdes a cada membre del grup; 

planificació de l’execució, identificació de responsables de tasques, 

temporalització, mecanismes de coordinació i seguiment) (2,5/10). 

d. Relació del treball previst amb els objectius i competències definits en la 

Guia Acadèmica de l’assignatura (2,5/10). 

2. Criteris de valoració dels resultats d’aprenentatge elaborats (presentats en la 

memòria final del projecte), empleats en la fase IV de selecció de grups amb 

dotació (fins a 10 punts): 

a. Adequació de la Memòria final a la Memòria inicial i als resultats (1/10). 

b. Qualitat informativa i acadèmica de la pàgina web, wiki o bloc, tot tenint en 

compte el nivell de l’assignatura, així com les seues competències i 

continguts associats. Es valorarà especialment que els continguts amplien 

la informació bàsica dels apunts i la bibliografia (4/10). 

c. Nivell d’utilització dels recursos de la UV (2/10) 

d. Equilibri en la participació dels membres del grup, nivell col·laboratiu 

demostrat en els resultats. Descripció concreta de les tasques de cada 

participant, la qual cosa caldrà reflectir en la memòria (1/10). 

e. Innovació, complexitat, originalitat i creativitat desenvolupades pel grup en 

els resultats d’aprenentatge (2/10). 

10.2. Per tal de poder accedir al reconeixement com a Grup ESTIC, caldrà obtindre una 

puntuació mínima de 6 en la memòria inicial. 

10.3. Per tal d’obtindre el reconeixement com a Grup ESTIC, cada proposta necessitarà 

una puntuació mínima de 6 en la fase d’avaluació final del projecte. 

 

Onzena. Disposició de l’ajuda 

La disposició de l’ajuda s’efectuarà a través del Servei de Formació Permanent i Innovació 

Educativa (SFPIE), que serà l’encarregat de gestionar la compra de les tabletes i les 

targetes regal per als grups seleccionats. 

 

Dozena. Certificació i Registre d’iniciatives d’innovació educativa 
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Als efectes de certificació de la participació dels i les estudiants de la Universitat de 

València en iniciatives i projectes d’innovació seleccionats en aquesta convocatòria, els 

Grups ESTIC seran inclosos en el Registre d’iniciatives d’innovació educativa gestionat 

des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE). 


