Vicerectorat de Convergència
Europea i Qualitat

RESOLUCIÓ DEL VICERECTOR DE CONVERGÈNCIA EUROPEA I QUALITAT, DE 28
DE FEBRER DE 2008, PER LA QUE ES CONVOQUEN AJUDES A PROJECTES DE
INNOVACIÓ EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS
ACADÈMIC 2008-2009
En un context com l’actual, de transformació dels paradigmes docents i de les condicions
de transmissió del coneixement, la innovació educativa esdevé una exigència dels
processos de canvi i millora de l’ensenyament universitari superior. Per a la Universitat de
València, a més a més, les iniciatives d’innovació educativa constitueixen una aposta
estratègica i decidida orientada tant a fomentar la qualitat dels processos d’ensenyament i
aprenentatge com a experimentar i avaluar noves metodologies.
En aquest sentit, la Universitat de València ve desenvolupant processos d’innovació en
metodologies d’ensenyament i aprenentatge des de l’any 2003, amb la primera
convocatòria dels anomenats PIE o projectes d’innovació educativa. Aquestos han tingut
un important impuls institucional a més d’una orientació específica en el marc de la
incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Tanmateix, l’escenari en què s’ha desenvolupat el que fins el moment actual hem
anomenat innovació educativa (PIE) al si de la Universitat de València, està canviant. Tres
són els factors de canvi que podríem remarcar especialment:
−

D’una banda, la implantació del crèdit ECTS de manera generalitzada al compàs de la
transformació de les titulacions i la seua adaptació a l’Espai Europeu d’Educació
Superior.

−

D’altra banda, la creixent importància de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació i la seua conversió en instruments ordinaris de comunicació en la vida
quotidiana.

−

Per últim, la necessitat d’oferir un ampli ventall d’oportunitats a tot el professorat que,
per distintes vies, vullga realitzar processos d’innovació institucionalment reconeguts i
valorats, que a més a més siguen susceptibles de ser certificats en els processos
d’acreditació.

És per això que, la Universitat de València llança aquesta primera convocatòria anual
d’innovació educativa que s’estructura en diferents subprogrames específics.
Cal destacar, no obstant, que l’èxit dels programes i iniciatives que participen en aquesta i
altres convocatòries no depén únicament de les ajudes que una institució pot oferir i que,
en cap cas, aquestes convocatòries esgoten les possibilitats d’innovar en la docència. Ans
al contrari, tal i com remarquen els successius comunicats del procés de Bolonya, ens
trobem davant d’un procés obert, flexible i dinàmic que exigeix també obrir la Universitat al
món i als agents socials dels seu entorn. Aquesta convocatòria no ha de suposar, per tant,
un límit a les possibilitats i oportunitats que implica aquest procés de convergència a
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l’espai universitari europeu, i que comporten també la recerca de fons complementaris i
l’establiment d’aliances externes.
Per tot això, el Vicerector de Convergència Europea i Qualitat de la Universitat de
València, en l’àmbit de competències que li confereix la Resolució de 4 de juny de 2007,
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 únic d'ajudes a projectes d’innovació educativa, i aprovar les
bases que regulen aquesta convocatòria.
Segon.- Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec al pressupost de la Universitat de
València per al 2008:
− Subprograma (a), capítol VI, orgànica 6701269074 per un import màxim de
150.000 euros,
− Subprograma (b) i (d), capítol II, orgànica 67006000, per un import màxim de
80.000 euros.
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, 28 de febrer de 2008

Antonio ARIÑO VILLAROYA
Vicerector de Convergència Europea i Qualitat
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ANNEX I
Bases de la convocatòria
Primera.- Objecte i àmbit.
1.1.- L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes i reconeixement a
projectes d’innovació educativa i millora dels processos d’ensenyament - aprenentatge,
amb una especial incidència en la generació d’equips docents, estimulant els processos
de coordinació i cooperació en qualsevol àmbit docent universitari.
1.2.- Els projectes d’innovació docent hauran d’estar vinculats amb els processos de
ensenyament-aprenentatge en titulacions oficials de grau i/o postgrau.
1.3.- Els projectes hauran d’ajustar-se a algun dels següents subprogrames:
(a) DocenTIC: per a projectes dirigits a incentivar la incorporació de les TIC als
processos d`ensenyament-aprenentatge. Podran presentar-se a través d’aquest
subprograma iniciatives relatives a:
− Generació de materials multimèdia (demostracions, animacions, vídeos, etc).
− Elaboració de tutorials (com fer un treball de fi de grau, etc)
− Desenvolupament de ferramentes de hardware i software per a complementar
la formació dels estudiants.
− Desenvolupament de sistemes d’avaluació i diagnòstic d’aprenentatge.
− Generació de sistemes per a la realització de treballs col·laboratius en grup,
sistemes de recerca d’informació, portafolis, quaderns de bitàcola, mapes
conceptuals, espais de debat, formació, etc.
− Gestió docent/administrativa, coordinació entre professors, matèries i PAS.
− Altres projectes que impliquen la utilització de les TIC.
Es podran presentar tant projectes nous com aquells que suposen continuïtat dels
seleccionats en la convocatòria per a “projectes de desenvolupament, utilització i
exploració de les potencialitats de les noves tecnologies en l’ensenyament i
l’aprenentatge” del Vicerector de Convergència Europea i Qualitat de data 8 de
gener de 2007. En cap cas podran participar els equips integrants de projectes
seleccionats en anteriors convocatòries d’aquesta mateixa naturalesa que encara
no hagen conclós o presentat les seues memòries.
(b) Integra: per a projectes que faciliten mitjans i recursos als i les estudiants per
integrar-se en la Universitat i la vida universitària (v. gr. tutories de transició,
orientació educativa, etc).
(c) Pilot ECTS (PIE): per a projectes d’innovació per al curs acadèmic 2008/2009.
Aquest subprograma està restringit a aquells Projectes d’Innovació Educativa (PIE)
que hi ha actualment en marxa a la Universitat de València i que foren aprovats a
partir de les convocatòries impulsades pel Vicerectorat d’Estudis dels anys 2003,
2004 i 2005. La participació en aquesta convocatòria serà requisit per a la seua
continuïtat i l’assignació dels reconeixements de crèdit al professorat que imparteix
docència en aquestos grups.
(d) Finestra oberta: per a projectes que suposen afavorir la millora dels processos
d’ensenyament i aprenentatge, que no tinguen cabuda en cap dels altres
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subprogrames i que demanden, principalment, reconeixement institucional. Les
propostes podran tractar alguna de les temàtiques següents:
− Actuacions de caràcter transversal dins d'una branca de coneixement, titulació,
centre, o per potenciar la interdisciplinarietat professional.
− Iniciatives relatives a sistemes d’avaluació de competències, estratègies
organitzatives per a la millora i dinamització d’estudis, de competències
lingüístiques —valencià i anglès preferentment—, anàlisi de l’absentisme,
implantació de sistemes de garantia de la qualitat, millora del rendiment
acadèmic a les titulacions, foment de la coordinació del professorat, etc.
Segona.- Beneficiaris
2.1.- Podran participar en aquesta convocatòria equips conformats per un mínim de quatre
persones, pertanyents al PDI/PAS.
2.2.- La direcció del projecte presentat haurà de recaure necessàriament en un PDI de la
Universitat de València.
2.3.- En cap cas una mateixa persona i/o equip podrà presentar més d’un projecte dintre
d’un mateix subprograma.
Tercera.- Quantia de les ajudes i conceptes susceptibles de suport.
3.1.- El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria d’ajudes es distribueix de la
següent manera entre les diferents línies o subprogrames:
Subprograma
Pressupost
Quantitat màxima per projecte
(a) DocenTIC: ......................150.000
12.000
(b) Integra: .............................50.000
5.000
(c) Pilot ECTS: ....................200.000
2.500
(d) Finestra oberta: ................30.000
5.000
3.2.- Depenent del subprograma pel que concórreguen els projectes, d’acord amb allò
establert en la base primera, punt 1.4, les sol·licituds podran optar a diferents tipus
d’ajudes:
Subprograma
Naturalesa ajuda
(a) DocenTIC: ....................... ajuda econòmica
(b) Integra:............................. ajuda econòmica
(c) Pilot ECTS: ..................... suplement de crèdit i/o ajuda econòmica
(d) Finestra oberta: ............... ajuda econòmica
Sense perjudici de l’anterior, es preveu la possibilitat de seleccionar projectes que
participen a través del subprograma (d) i que no sol·liciten ajuda econòmica, als únics
efectes de donar-los reconeixement institucional i d’acreditar la seua participació i
certificació en iniciatives d’innovació educativa, d’acord amb el que disposa la base
novena d’aquesta convocatòria.
3.3.- Les ajudes dels projectes que concórreguen pels subprogrames (a), (b) i (d),
consistiran en una borsa econòmica per a finançar totalment o parcialment el pressupost
sol·licitat. Aquestes ajudes s’hauran de destinar als següents conceptes: la incorporació
de personal de suport al projecte, a l’adquisició de material bibliogràfic i/o fungible i
d'altres despeses, degudament justificades.
3.4.- Les ajudes dels projectes que concórreguen pel subprograma (c), Pilot ECTS,
consistiran en una borsa econòmica per a finançar totalment o parcialment les activitats
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pressupostades així com el reconeixement suplementari de crèdits per assignatures
impartides, d’acord amb el que disposen els Acords del Consell de Govern de 6 de juny
de 2006 i 17 de juny de 2007. De conformitat amb el que disposa la base primera 1.3
apartat (c), només podran participar en aquest subprograma els projectes d’innovació de
curs complet que ja estiguen en marxa al curs actual 2007/2008, no sent possible la
presentació de sol·licituds d’implantació de nous PIE. Tanmateix, la sol·licitud serà
presentada pel professor/a que coordine el curs, de tal forma que serà necessari la
participació en aquesta convocatòria als efectes de la seua posterior certificació i el
reconeixement del suplement de crèdit. Alhora, l’assignació econòmica a aquestos
projectes es farà amb càrrec al pressupost de la Universitat de l’exercici de 2009.
3.5.- L’import màxim de l’ajut per projecte no podrà superar la quantitat que, per a cada
subprograma, s’indica en la base 3.1.
3.6.- Les ajudes concedides seran compatibles amb d’altres ajudes o subvencions,
qualsevol que siga la seua naturalesa i l’entitat que les concedisca, sempre que
conjuntament no superen el cost total de l'acció. El sol·licitant haurà de declarar les ajudes
que haja obtingut o sol·licitat per a la mateixa acció.
3.7.- Tots els conceptes que figuren als pressupostos de les sol·licituds, hauran d’estar
degudament justificats i directament relacionats amb l’execució del projecte.
Quarta.- Sol·licituds i terminis
4.1.-Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model previst en l’annex d’aquesta
convocatòria i s’adreçaran al Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat 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 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.
4.2.- Els projectes hauran d’anar acompanyats dels documents que s’indiquen a
continuació:
a) Formulari de sol·licitud (Annex I).
b) Per a les sol·licituds que concórreguen per les modalitats (a), (b) i (d), descripció
detallada del projecte (Annex II).
c) A més a més, i per a aquells projectes que tinguen repercussió en l’organització de
l’ensenyament i la docència (v. gr. reducció de la presencialitat), hauran
d’acompanyar-se els acords de la CAT de la titulació afectada i del Departament
responsable de la docència, en els que s’informe favorablement aquesta
modificació i s’especifique el tipus de modalitat organitzativa o metodològica que
va a utilitzar-se.
d) Per als projectes que concórreguen per la modalitat (c), Annex III.
4.3.- Els impresos normalitzats de sol·licitud i les bases es podran obtindre a les
dependències de l’Oficina de Convergència Europea o descarregades del lloc web
http://www.uv.es/oce.
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4.4.- El termini de presentació de les sol·licituds conclourà el dia 11 d’abril de 2008.
Cinquena.- Ordenació, instrucció i resolució de la convocatòria
5.1.- La instrucció del procediment de concessió correspondrà a l’Oficina de Convergència
Europea.
5.2.- El Vicerector de Convergència Europea i Qualitat nomenarà una Comissió
d’Avaluació que formularà una proposta de concessió d’ajudes, d’acord amb els criteris
que figuren a la base 6ª. Aquesta Comissió actuarà d’acord amb els principis d’objectivitat,
imparcialitat, independència, capacitat, publicitat i igualtat.
5.3.- Les ajudes seran adjudicades per resolució del Vicerector de Convergència Europea
i Qualitat i publicades en la pàgina web de l’Oficina de Convergència Europea. En aquesta
resolució figuraran els projectes seleccionats, així com l’ajuda concedida a tots ells, a
excepció de les ajudes als projectes de la modalitat (c) Pilot ECTS, als que se’ls notificarà
l’assignació de què disposen a principi del curs 2008/2009.
Sisena.- Avaluació de les sol·licituds
6.1.- La Comissió d’Avaluació haurà d’ajustar-se en la baremació de les sol·licituds dels
projectes de les modalitats (a), (b) i (d) als criteris i puntuacions següents (valoració sobre
100):
1. Interés i adequació del projecte a la finalitat de la convocatòria (25/100)
2. Memòria del projecte (40/100)
a. Finalitat i objectius del projecte.
b. Metodologia i Pla de treball (accions, mitjans i recursos previstos;
planificació de l’execució, identificació de responsables de tasques,
temporalització, mecanismes de coordinació i seguiment).
c. Resultats i avaluació.
d. Adequació del pressupost.
3. Currículum educatiu de l’investigador responsable (15/100): experiència docent
universitària, recerques en l’àmbit de la innovació i millora de la qualitat docent,
publicacions relacionades amb l’activitat docent universitària, experiència u recerca
en l’àmbit de la innovació i millora de la qualitat docent dels altres membres del
projecte.
4. Transferència dels resultats entre titulacions i aplicabilitat en la docència de la
Universitat de València (20/100)
6.2.- La Comissió d’Avaluació haurà d’ajustar-se en la baremació de les sol·licituds dels
projectes de la modalitat (c), als criteris següents:
1. Memòria del projecte
a. Finalitat i objectius del projecte.
b. Metodologia i Pla de treball.
c. Resultats i avaluació.
2. Activitats i adequació del pressupost.
Setena.- Acceptació
L’acceptació de l’ajuda s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per
la persona responsable del projecte en qual es compromet a complir les condicions
fixades en aquestes bases.
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Vuitena.- Disposició de l’ajuda
La disposició de l’ajuda s’efectua a través de la incorporació i apertura en el pressupost de
la Universitat de València d’una clau específica a nom de la persona responsable, a
excepció de les ajudes concedides amb càrrec al subprograma Pilot ECTS, que es
gestionaran des dels serveis econòmic - administratius de cada centre de la mateixa
manera en què s’ha vingut fent en els exercicis anteriors.
Novena.- Justificació i Avaluació.
9.1.- Les persones beneficiàries han de justificar l’execució efectiva dels projectes abans
del 30 de setembre de 2009 amb la presentació d’una memòria final, comprensiva dels
treballs realitzats i dels resultats assolits.
9.2.- El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat podrà efectuar una avaluació de
la docència dels projectes. En qualsevol cas, els seleccionats en la modalitat “Pilot ECTS”
(c) estan obligats a l’avaluació de la docència per part del GADE amb els procediments i
enquestes dissenyats específicament per a aquestos casos.
9.3.- El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat efectuarà una avaluació externa
dels projectes després de la seua finalització, que haurà de ser positiva als efectes de la
inscripció del projecte en el registre al que es fa esment en la clàusula 10ª.
Desena.- Certificació i Registre d’iniciatives d’innovació educativa
Als efectes de certificació de la participació del professorat de la Universitat de València
en iniciatives i projectes d’innovació seleccionats en aquesta convocatòria, es constituirà
un Registre d’iniciatives que es gestionarà des de l’Oficina de Convergència Europea. Una
volta finalitzats i avaluats els resultats dels diferents projectes seleccionats, seran inscrits
als efectes indicats.
Onzena.- Seguiment i suport tècnic.
El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat vetllarà pel correcte desenvolupament
dels projectes aprovats. Complementàriament, els projectes que resulten beneficiaris es
comprometran a col·laborar en les iniciatives d’avaluació que aquest Vicerectorat
determine.
Dotzena.- Formació, difusió de resultats i propietat intel·lectual.
12.1.- Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria estaran obligats a participar, si
s’escau, en les jornades de difusió que organitze el Vicerectorat de Convergència
Europea i Qualitat així com en els cursos de formació relacionats amb el projecte que
pogueren realitzar-se.
12.2.- Els drets de propietat intel·lectual associats als treballs que resulten beneficiaris
d’aquesta convocatòria correspondran a la Universitat de València.
12.3.- En les edicions, presentacions, publicacions o qualsevol acte de difusió d’aquestos
projectes s’haurà de fer constar que han estat realitzats en el marc d’aquesta convocatòria
d’innovació de la Universitat de València.
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