Vicerectorat de Polítiques
de Formació i Qualitat
Educativa

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016 del Vicerector de Polítiques de Formació i
Qualitat Educativa de la Universitat de València, per la qual es resol la segona fase de la
convocatòria d’ajudes per al desenvolupament dels projectes d’innovació educativa i
millora de la qualitat docent a la Universitat de València per al curs 2016/2017.
Examinats els expedients presentats a la segona fase de la convocatòria d’ajudes per al
desenvolupament dels projectes d’innovació educativa i millora de la qualitat docent a la
Universitat de València per al curs 2016/2017.
Vista la proposta de valoració formulada per la Comissió Avaluadora nomenada a aquest efecte
i tenint en compte els següents
I. ANTECEDENTS
1r.- Amb data de 18 de abril de 2016 el Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat
Educativa resol convocar d’ajudes per al desenvolupament dels projectes d’innovació educativa
i millora de la qualitat docent a la Universitat de València per al curs 2016/2017, i aprova les
bases reguladores que han de regir la selecció de projectes i la concessió de les ajudes.
2n.- De conformitat amb el que disposa la base vuitena de la convocatòria, hi haurà un segon
termini de presentació de sol•licituds, del 13 d’octubre al 14 de novembre de 2016.
3r.- Una vegada analitzades les sol·licituds presentades a la segona fase de la convocatòria i la
resta de documentació presentada, es procedeix, mitjançant l'examen de cada expedient a la
baremació dels projectes participants.
4r.- De conformitat amb el que disposen les bases novena i desena de la convocatòria, la
Comissió Avaluadora va elevar una proposta en què establia una llista amb els expedients
relacionats en ordre decreixent per puntuació obtinguda, conforme als criteris de valoració
establerts en les bases.

II. FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, estableix en l’article 89, l’obligatorietat de resoldre.
Segon.- La base novena de la Resolució de convocatòria disposa que les ajudes seran resoltes
pel Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa.
Tercer. Segons la Resolució de 6 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat de València,
es deleguen en el Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa les competències
conferides al rector en matèria de qualitat educativa i avaluació de la docència.
Quart.- El Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València
actua en l’àmbit de les competències que li confereix la Resolució de 6 de juliol de 2015, 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.
Cinquè.- Analitzada la documentació presentada pels interessats procedeix dictar una resolució,
seleccionant aquells projectes que han obtingut una avaluació positiva, en funció de l’ordre de
prelació de les diferents sol·licituds de conformitat amb la proposta elevada per la Comissió
Avaluadora.
Vistos els fets i fonaments enunciats,
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1r.- Estimar les sol·licituds d’ajudes a projectes corresponents al Programa A. Pla d’innovació
de centre relacionats en l’annex I, amb indicació, si s’escau, de la quantia de l’ajuda concedida.
2n.- Estimar les sol·licituds d’ajudes a projectes corresponents al Programa B. Renovació de
metodologies docents relacionats en l’annex II, amb indicació, si s’escau, de la quantia de l’ajuda
concedida.
3r.- Estimar les sol·licituds d’ajudes a projectes corresponents al Programa C. Grups estables i
xarxes d’innovació contínua relacionats en l’annex III, amb indicació, si s’escau, de la quantia de
l’ajuda concedida.
4t.-.- L’ajuda concedida en el cas dels Programa A, un total de 16.125 euros, anirà a càrrec del
pressupost de la Universitat de València de l’orgànica 6700600000.
6é.- L’ajuda concedida en el cas dels Programa B, un total de 10.943 euros, anirà a càrrec del
pressupost de la Universitat de València de l’orgànica 6701269074.
7é- L’ajuda concedida en el cas del Programa C, un total de 7.500 euros, anirà a càrrec del
pressupost de la Universitat de València de l’orgànica 6701269074.
8é.- Excloure les sol·licituds d’ajudes a projectes corresponents al ProgramA B relacionats en
l’annex IV per no arribar a la puntuació mínima o no ajustar-se als requisits exigits en la
convocatòria.
9é.- L’estimació dels projectes adjudicats quedarà subjecta al compliment dels requisits
establerts a la base quarta, cinquena, sisena, setena i huitena de la convocatòria.
Aquests resultats seran comunicats individualment als responsables de cada sol·licitud, tot
indicant, si s’escau, els conceptes específics a què es pot dedicar el finançament atorgat i altres
qüestions d’interès per a l’execució del projecte.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu
de reposició en el termini d'un mes des de l’endemà a la seua notificació, davant del mateix
òrgan que ha dictat la Resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant
dels òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació.
València, a 12 de desembre de 2016

El Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa

Ramón LÓPEZ MARTÍN
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ANNEX I: projectes corresponents al Programa A. Pla d’innovació de centre
PDI responsable

Centre

ARMENTA ESTRELA, SERGIO

Facultat de Química

GARCIA RAGA, LAURA

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació

1725

MONTAGUD MASCARELL, Mª DOLORES

Facultat d¨Economia

2325

PASCUAL CALAFORRA, LUIS FRANCISCO

Facultat de Ciències Biològiques

1200

PLAZA PENADES, JAVIER

Facultat de Dret

9000

SANCHEZ GARCIA, ANA MARIA

Facultat d’Infermeria i Podologia

1500
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375
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ANNEX II: projectes corresponents al Programa B. Renovació de metodologies docents
PDI Responsable
ALEGRE NUENO, MANUEL
ARTERO MORA, ARTURO
BELLVER MORENO, Mª
CARMEN
BLESA JARQUE, JESUS
BOTIJA YAGÜE, MERCEDES
CAPLLIURE GINER, EVA MARIA
CARCHANO ALCINA, OSCAR
CASAÑA GRANELL, JOSÉ
FAUBEL CAVA, RAQUEL
FERNANDEZ MAXIMIANO,
RAFAEL
GARCIA MOLINA, PABLO
GARCIA COSTA, JOSE ANTONIO
MARTIN HERNANDEZ, JOSE
MARÍA
MARTINEZ SIERRA, JUAN JOSE
MARTINEZ VERDU, ROSARIO
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Nom del projecte
“Innovación educativa en el Derecho del Trabajo II”
“Blog como herramienta de la integración de las prácticas de las enfermedades infecciosas y microbiología clínica
en el Hospital Universitario Dr. Peset”
“La creatividad e innovación educativa como herramienta de transformación social y mejora educativa”
“Capacitación del alumnado en el uso de la realidad aumentada para la creación de una herramienta práctica en
Educación Alimentaria y su puesta en práctica”
“Sinergia: Teoría, Prácticas externas y mundo profesional”.
“Juego de simulación en marketing”
“Generación de infinitos ejercicios de matemática financiera en Excel”
“Infotic”
“Aplicació i autoevaluació de procés d´una metodología de treball déquip en l´assignatura de metodología de la
investigación en ciències de la salut”
“Creació de recursos docents per a l´ensenyament de música en educación secundaria”
“Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en Pediatría y neonatolagía e unacontexto realista”
“Análisis del uso de diferentes programas básados en plataformas on-line para la dinamización de actividades en
el aula de grado de psicología.

Quantitat
2000
0
900
150
300
800
300
0
0
400
1843
200

“Exploración de la utilidad de los dispositivos de votación electrónica como recurso formativo”

300

“Fomento del desarrollo de la comprensión audiovisual en la formación de traductores de textos audiovisuales”
“Elaboración de tutoriales audiovisuales para impulsar el aprendizaje y la autoevaluación de los estudiantes de
grado de ADE y TADE”

450
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PDI Responsable
MESA GRESA, PATRICIA
NOGUERA SALVA, ROSA
PASCUAL CALAFORRA, LUIS
FRANCISCO
PEREDA CERVERA, JAVIER
SANCHEZ SANCHEZ, MARIA
LUZ
SEMPERE RUBIO, NURIA
SERNA GARCIA , EVA
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Nom del projecte
“Adaptación de estrategias de aprendizaje basadas en mobile learninig en asignaturas de psicología fisiológica”
“Microscopia digital en Histología”
“Quadres d´una expoció: al voltant del genoma 2 (un projecte ApS per divulgar conceptes bàsics de Genètica)
“FsiopaTICs: nuevas tecnologías aplicadas al estudio del caso clínico de Fisiopatología”
“Evaluación Educativa mediante rúbricas como apoyo al aprendizaje de maniobras de fisioterapia"
“L’anàlisi crítica i rigorosa de la Salut Pública i la Fisioteràpia Comunitària mitjançant el cinefòrum: una eina
dinàmica i motivadora”
“Elaboración docente de material docente en valenciano y en inglés”
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Quantitat
1000
0
1500
230
0
0
0
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SUBPROGRAMA ESTIC:

PDI responsable
PEREZ ZAFRILLA, PEDRO JESUS
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Nom del projecte
“Seminario multidisciplinar sobre ciudadanía multinivel”
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Quantitat
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SUBPROGRAMA OCW

PDI responsable

Nom del projecte

Quantitat

ORTIZ MASIA, MARIA DOLORES

35284 Neurologia Clinica Aplicada a la Logopedia

0
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ANNEX III: projectes corresponents al Programa C. Grups estables i xarxes d’innovació contínua
PDI Responsable
CABRER BORRAS, BERNARDINO
GORRIZ ROYO, ELENA
JODAR RICO, FRANCISCO
LLENA PUY, MARIA DEL CARMEN
VILCHES PEÑA, AMPARO

c/ Serpis, 29
46022 - València
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udie@uv.es

Nom del projecte
“Implementació dels materials innovadors de l´AIRQStat a l´aula presencial i virtual”
“Innovación en transferencia de metodologías jurídicas y docentes del Common Law al
Derecho español. Creación de la Red Innotalk-Law del programa California-Spain”
“Aprender el oficio docente. Una propuesta docente a partir de narrativas escolares”
“Docència i avaluació de la patología dentària mitjaçant la tecnología clicker”
“Formación de equipos docentes multidisciplinares para la sostenibilidad en el Master
Universitario en Profesor de Educación Secundaria”
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Quantitat
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2500
1500
1600
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Vicerectorat de Polítiques
de Formació i Qualitat
Educativa

ANNEX IV: PROJECTES EXCLOSOS PER FALTA D’ADEQUACIÓ A LA CONVOCATÒRIA O PER NO ASSOLIR LA PUNTUACIÓ MÍNIMA
PROGRAMA B

COORDINACIÓ
APARISI ROMERO, JOAN
ANTONI
ISUSI FAGOAGA, ROSA MARIA

SANCHEZ SANCHEZ, Mª LUZ
PASTOR MONSALVEZ, JOSE
MANUEL

c/ Serpis, 29
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PROJECTE
“La Mostreta en Educación Social como espacio de participación, de investigación y de
participación”
“Adaptar la formación musical de la Universitat de València a la sociadad actual 2”Adaptar
la formación musical a la Universitat de València
“
“Evaluación Educativa mediante rúbricas como apoyo al aprendizaje de maniobras de
”
fisioterapia"
”
“Blog de la Facultat d´Economia como instrumento de difusión, enseñanza e interacción con
la comunidad universitaria”
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