RESOLUCIÓ DELS VICERECTORATS D'ESTUDIS DE GRAU I POLÍTICA
LINGÜÍSTICA I DE POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA DE
LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, DE 29 D'ABRIL DE 2016, PERLA QUAL ES
PUBLICA LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE CURSOS MOOC PERA
PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA

Examinats els expedients presentats a la convocatoria d' ajudes per al desenvolupament
dels projectes pera l'elaboració de cursos MOOC pera professorat de la Universitat de
Valencia i vista la proposta de valoració formulada per la Comissió Avaluadora
nomenada a aquest efecte i tenint en compte els següents

I. ANTECEDENTS

lr.- Amb data de 22 de febrer de 2016 els vicerectorats d'Estudis de Grau i Política
Lingüística i de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa resolgueren convocar
ajudes per a la realització de MOOC (Massive Online Open Courses) per a professorat
de la Universitat de Valencia, i aprovaren les bases reguladores que havien de regir la
selecció de projectes.
2n.- Una vegada analitzades les sol· licituds presentades a la convocatoria, es procedeix
a l'examen de cada expedient.
3r.- De conformitat amb el que disposa la base vuitena de la convocatoria, la Comissió
Avaluadora va elevar una proposta en que establía una llista amb els expedients
acceptats i els denegats.

II. FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix en l'article 89,
l' obligatorietat de resoldre.
Segon. Segons la Resolució de 6 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat de
Valencia, es deleguen respectivament en el vicerector de Polítiques de Formació i
Qualitat Educativa les competencies conferides al rector en materia de qualitat
educativa i avaluació de la docencia, i en la vicerrectora d'Estudis de Grau i Política
Lingüística les referides a implantació, modificació, seguiment i acreditació dels
programes d'ensenyament i plans d'estudis.
Tercer.- El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat
de Valencia i la vicerrectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística actúen en l'ambit
de les competencies que els confereix Resolució de 6 de juliol de 2015, del Rectorat de
la Universitat de Valencia, i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Valencia,
aprovats pel Decret 128/04, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Quart.- Analitzada la documentació presentada pels interessats procedeix dictar una
resolució, seleccionant aquells projectes que han obtingut una avaluació positiva, de
conformitat amb la proposta elevada per la Comissió Avaluadora.

Vistos els fets i fonaments enunciats,

RES OLEN

lr.- Estimar les sol ·licituds d'ajudes pera la realització de MOOC relacionats a l' anex l.
2n.- Excloure les sol· licituds d' ajudes per a la realització de MOOC relacionats a
l'annex II, perno haver esta avalutats positivament o no ajustar-se als requisits exigits
en la convocatoria.
3r.- L'estimació dels projectes adjudicats quedara subjecta al compliment dels requisits
establerts a les bases quarta i cinquena de la convocatoria.
4t.- Lea ajudes aniran a ca.rrec del pressupost de la Universitat de Valencia, capítol II,
organica 5050100000, per un import maxim de 20.000 euros en l'anualitat 2016.
Aquests resultats seran comunicats individualment als responsables de cada sol· licitud.
Contra aquesta resolución, que posa fi a la via administrativa, es podra interposar recurs
davant el vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de
Valencia (per delegació del rector, en virtut de la resolució de 15 de gener de 2016, del
Rectorat de la Universitat de Valencia, i d' acord amb els Estatuts de la Universitat de
Valencia, aprovats per Decret 128/04, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat
Valenciana), en el termini d'un mes, d' acord amb el que disposen els articles 114 a 117
de la Llei 30/1992 de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el termini d'un mes des de l' endema a la seua publicació, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant dels organs de la jurisdicció
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptats des de l'endema de la seua publicació.

ázquez Navarro
Vicerectora d'Estudis de
Política Lingüística

de Formació

ANNEX l. PROJECTES ADMESOS

NOM (ler SOL·LICITANT)

PROJECTE

ALFONSO MELLADO, Carlos

La negociación colectiva

BERTOMÉU SÁNCHEZ, José Ramón

Introducción a la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología

BOX VARELA, Zira

Fascismo: historia e interpretación

CASASÚS ESTELLÉS, Trinidad

Estadística y Matemáticas para iniciación al grado: cómo abordar con éxito materias cuantitativas

CODOÑER FRANCH, Pilar

Las enfermedades raras en el siglo XXI

DÍAZ BARAHONA, José

Desarrollo de la competencia digital para la mejora docente

FABREGAT MONFORT, Gemma

El desarrollo de la relación laboral : derechos y obligaciones

FERNÁNDEZ GARRIDO, Julio

Aprende a hacer Reanimación Cardiopulmonar Básica

GARCÍA RAGA, Laura

Mediación escolar

MARTÍNEZ USARRALDE, Mª Jesús

Mediación intercultural y familiar

PÉREZ CONDE, Carlos

Seguridad informática práctica

PÉREZ ZAFRILLA, Pedro Jesús

Nuevas formas de participación política

PLAZA PENADÉS, Javier

Aspectos jurídicos básicos de la mediación

REDÓN MAS, Josep

Medicina familiar y comunitaria

ANNEX 11. PROJECTES EXCLOSOS
NOM {1er SOL·LICITANT)

PROJECTE

ESCRIBANO PIZARRO, Jaime

Geografía General de España

FAYOS GARDÓ, Teresa

Cómo internacionalizar una empresa

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Mª Isabel

Estadística básica para estudios de postgrado

LUQUE COBIJA, Mª José

Iniciación a la investigación clínica

ORTIZ MASIÁ, Mª Dolores

Tecniques esencials de bioquímica molecular en el desenvolupament d'un
TFG o TFM en ciencies basiques

SÁNCHEZ PERIS, Francesc J.

Videojuegos y educación

SARRIÓN ESTEVE, Joaquín

Mapeando la desigualdad de género

SARRIÓN ESTEVE, Joaqu ín

La Unión Europea : una mirada multidisciplinar

