
 
ANNEX 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Primera: objecte i àmbit: 

L’objecte d’aquesta convocatòria és fer un concurs d’ajudes per a l’assistència a congressos i 

jornades d’innovació educativa i millora de la qualitat docent. 

S’adreça al professorat que haja format part d’un projecte d’innovació educativa de la modalitat 

B (Renovació de Metodologies Docents) durant els cursos 2015/16 i 2016/17 i haja realitzat 

algun tipus de transferència del coneixement en congressos nacionals d’innovació educativa i 

millora de la qualitat docent. 

 

Segona: Requisits dels beneficiaris 

Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria hauran de reunir els següents 

requisits: 

- Ser PDI de la Universitat de Valencia 

- Haver format part d’un projecte d’innovació educativa del programa B (Renovació de 

Metodologies Docents)avaluat positivament pel Vicerector de Polítiques de Formació i 

Qualitat Educativa durant els cursos 2015/16 i 2016/17. 

- Haver presentat una comunicació, ponència, pòster o equivalent, dins del marc d’un 

congrés o jornades (o equivalent) d’innovació educativa i millora de la qualitat docent 

- Cada persona podrà optar a aquestes ajudes un màxim d’una vegada. 

 

Tercera: Quantia de les ajudes i conceptes finançables 

3.1 En aquesta convocatòria només es contempla el finançament d’aquelles despeses 

relacionades amb l’assistència a Congressos i Jornades. 

3.2 Les despeses, especialment les relatives a desplaçament i allotjament, seguiran els criteris 

establerts al Reglament d’Execució Pressupostària de la UV i al Manual de Procediment de Gestió 

Econòmica. 

3.3 Per cada comunicació presentada podrà rebre finançament un màxim de dues persones, 

encara que la comunicació estiga signada per més autors o autores. Els membres dels projecte 



 
d’innovació educativa que ha donat origen a la comunicació hauran de posar-se d’acord sobre 

quines persones rebran el finançament. 

3.4 L’ajuda màxima serà de 400 euros per persona. 

 

Quarta: Sol·licituds i terminis 

4.1 Les sol·licituds es presentaran mitjançant sol·licitud adreçada al Vicerector de Polítiques de 

Formació i Qualitat Educativa. 

4.2 La instància de sol·licitud estarà disponible a la web del SFPIE: www.uv.es/sfpie 

4.2. La sol·licitud inclou els apartats següents: 

- Dades del congrés 

- Dades i contingut de la comunicació 

- Justificació de les despeses 

4.3. La instància de sol·licitud anirà acompanyada de la justificació completa de les despeses. La 

manca d’aquestes implicarà l’exclusió de la convocatòria. 

4.4. En els casos d’omissió o error en la presentació de la sol·licitud o de la documentació 

requerida en aquestes bases, la notificarà als interessats es farà mitjançant correu electrònic, 

d’acord amb els articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, i s’hi farà constar que en cas de no corregir les omissions o els 

errors en el termini de deu dies naturals a partir de l’endemà de la notificació, s’entendrà que el 

sol·licitant desisteix de la seua sol·licitud. 

4.4. El termini de presentació de les sol·licituds conclourà el 4 de desembre de 2017. 

 

Cinquena: Ordenació, instrucció i resolució de la convocatòria 

5.1. La instrucció del procediment de concessió correspondrà al Centre de Formació i Qualitat 

Manuel Sanchis Guarner, concretat en el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa 

(SFPIE). 

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

Qualitat Educativa i publicades al lloc web www.uv.es/cfq del Centre de Formació i Qualitat 

“Manuel Sanchis Guarner”. 

5.3. Contra aquesta resolució es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes 

http://www.uv.es/sfpie
http://www.uv.es/cfq


 
davant del mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé directament un recurs contenciós 

administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 

Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà del dia de la seua publicació. 

 

Sisena: Avaluació de les sol·licituds 

6.1. Per a la concessió de les ajudes es tindran en compte els següents criteris: 

1. Adequació a la convocatòria 

2. Rellevància del congrés o jornada en que es va realitzar la participació 

3. Ordre de presentació de les sol·licituds  

 

Setena: Difusió de resultats 

7.1. Els beneficiaris d’aquestes ajudes estaran obligats a participar en les activitats de difusió 

que organitze el Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. 

7.2. En els documents elaborats caldrà fer constar que han estat realitzats en el marc de la 

convocatòria d’innovació del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la 

Universitat de València, i quedaran a disposició de la comunitat universitària, podent ser 

publicats en un repositori obert. 


