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Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts
per a la innovació docent i la investigació educativa

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2007
Institut de Ciències de l’Educació

1. Presentació
La universitat esdevé un motor dins la societat actual, en la mesura que entre les seves
funcions s’escau ser un productor de coneixement en els seus diferents àmbits de docència,
recerca i innovació.
En aquest sentit, l’ICE promou activitats que potenciïn aquestes funcions entre el professorat
de la universitat tot iniciant i impulsant projectes relacionats amb la innovació i la investigació
docent.
La configuració d’equips de professors al voltant de les principals problemàtiques relacionades
amb aquests temes és una manera de respondre a aquestes necessitats i de treballar conjuntament
en la indagació de nous procediments que millorin l’acció docent.
Aquestes ajudes representen, doncs, la possibilitat de configurar xarxes de professors que
promoguin la innovació i la investigació docent relacionada amb la millora del processos i
estratègies d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels ensenyaments a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES).
L’import global destinat a aquesta convocatòria és de 74.046,70 euros, que van a càrrec de la
partida pressupostària 6100098 del pressupost de l’ICE.

2. Destinataris
L’objectiu general daquesta convocatòria és el dincentivar i donar suport al professorat
en la tasca de millora de la qualitat i de la innovació docent. Per aquest motiu, síobren en
aquesta sisena convocatòria tres modalitats díajuts per a la millora dels processos díensenyança i
aprenentatge per a la presentació de projectes díinnovació i investigació educativa i díanàlisi de
líimpacte de la innovació universitària.

3. Modalitats d’ajuts
Aquesta sisena convocatòria díajuts respon a l’interès de la Universitat i al reconeixement
de l’esforç del professorat per la millora de la qualitat docent i l’atenció a l’aprenentatge de
l’alumnat. Es presenten tres modalitats que responen a l’adaptació als diferents temps i contextos
d’innovació docent i d’investigació sobre la docència en la comunitat universitària.
MODALITAT A. Grups d’Innovació docent
a) Objectius de la convocatòria
- Incentivar la formació de grups de professores i professors que promoguin la
innovació educativa mitjançant l’adequació dels ensenyaments a l’EEES.
- Incentivar la formació de grups de professores i professors que promoguin la
innovació educativa i la incorporació de les TIC a la seva activitat docent, així com
noves metodologies docents.
- Afavorir els processos col·laboratius d’innovació docent en els ensenyaments de
pregrau i postgrau.
b) Àmbits prioritaris dels projectes
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La convocatòria és oberta a tot tipus de projecte docent (elaboració de materials docents en
format electrònic, creació d’eines docents, propostes de models pedagògics, etc.). Els àmbits
prioritaris de la convocatòria són:
a. Els projectes d’adaptació als principis d’EEES per cursos o per ensenyament.
b.Els processos de millora dels estudis presencials amb actuacions de suport no
presencials mitjançant l’ús de les TIC.
c. L’experimentació i pilotatge de noves metodologies docents.
d.El plantejament i orientació de les tutories.
e. El plantejament del pràcticum en l’àmbit professional (institucions i empreses).
f. El foment del treball en equip, de la creativitat i de l’esperit emprenedor dels
estudiants.
g. Les actuacions de caràcter transversal dins d’una àrea de coneixement, d’un
ensenyament o d’una titulació, o les actuacions per potenciar la interdisciplinarietat
professional.
c) Període d’execució de l’activitat
Els projectes s’iniciaran al setembre del 2007 i hauran de realitzar-se en un període no
superior a dos anys.
d) Participants
Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent de la URV, en equip, presentant
la sol·licitud corresponent i la presentació d’una memòria explicativa.
MODALITAT B. Xarxes d’Innovació docent
a) Objectius
S’obre una segona modalitat per a la concessió d’ajuts per a la configuració de xarxes d’equips
docents que tinguin per finalitat la millora dels processos docents i la transferència de nou
coneixement entre el professorat dins la integració dels ensenyaments en l’EEES. Es pretén:
- Implementar i promoure noves estratègies de docència i aprenentatge, aplicar
diferents metodologies docents i avaluar, així, els resultats obtinguts.
- Afavorir els processos col·laboratius d’innovació docent entre els ensenyaments de
la URV.
b) Participants
Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent de la URV, en equip, presentant
la sol·licitud corresponent i la presentació d’una memòria explicativa.
Per a la configuració dels equips cal tenir en compte que:
- Ha de tenir una única persona coordinadora, la qual haurà de ser un/a professor/a a
temps complet de la URV. Aquesta pot ser definida pel grup de treball o proposada
per l’ICE, en cas necessari o perquè el grup ho sol·liciti.
- Els equips hauran de ser interdisciplinaris i interdepartamentals i poden ser, també,
interuniversitaris, amb un mínim de 6 components.
- Poden participar en aquestes xarxes professors d’altres universitats. En cap cas
els professors procedents d’altres universitats (els quals s’anomenaran membres
convidats) poden comportar més d’un vint per cent del total del grup.
c) Eixos de Treball.
Es proposen dins aquesta convocatòria la configuració de Xarxes Docents que treballin al
voltant d’una sèrie d’àmbits per tal de generar coneixement i transferir-lo a la resta de comunitat
universitària. Els eixos de treball són:
- Elaboració de guies docents i discents.
- Sistemes d’avaluació continuada.
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- Avaluació de processos formatius i TIC.
- La tutoria acadèmica.
- Noves Metodologies Docents.
- El treball cooperatiu.
- El processos de formació semipresencials amb l’ús de les TIC.
L’organització del treball dels equips es pot orientar tenint en compte:
a. L’adaptació de la planificació docent als principis de l’EEES.
b.L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de treball
docent i discent.
c. Aplicacions de nous models pedagògics per a la millora del rendiment acadèmic
dels estudiants (aprenentatge basat en problemes, aprenentatge cooperatiu, etc.).
d.La viabilitat de noves metodologies docents.
e. El plantejament i orientació de les tutories.
f. L’avaluació continua. El portafoli de l’estudiant.
g. Altres temàtiques generades a partir dels cursos de formació o proposades per
l’ICE.
e) Període d’execució de l’activitat
Els projectes s’iniciaran al setembre del 2007 i hauran de realitzar-se en un període no
superior a dos anys.
f) Difusió
La memòria justificativa del projecte ha de contemplar el pla de difusió dels resultats obtinguts,
segons la normativa d’aquesta convocatòria.
MODALITAT C. Projectes d’Investigació Educativa
a) Objectius de la convocatòria
- Analitzar l’impacte dels projectes d’innovació docent presentats en convocatòries
anteriors.
- Aportar dades de l’impacte dels projectes d’innovació de convocatòries anteriors
que serveixin per a poder demostrar l’aportació a la millora i a la innovació en
docència.
- Visibilitzar els resultats dels projectes d’innovació duts a terme en el context URV.
b) Àmbits dels projectes
- La convocatòria és oberta a tots els equips de professors que van presentar un
projecte d’innovació docent en convocatòries anteriors. L’equip ha de ser el mateix,
en un 80% dels seus components.
- Conjuntament a la memòria explicativa cal adjuntar la memòria final del projecte
presentada anteriorment.
- Es valorarà especialment la difusió que s’ha fet dels projecte inicial aprovat en
convocatòries anteriors.
c) Període d’execució de l’activitat
Els projectes s’iniciaran al setembre del 2007 i hauran de realitzar-se en un període no
superior a un any.
c) Difusió
La memòria justificativa del projecte ha de contemplar el pla de difusió dels resultats obtinguts,
segons la normativa d’aquesta convocatòria.
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5. Quantia de l’ajut
Es concediran ajuts als projectes presentats per un import màxim de 3.500 cadascun. La
comissió avaluadora pot decidir quants ajuts concedeix i la quantitat de cada ajut, fins a l’import
màxim, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Aquest ajut es podrà destinar als conceptes següents:
a) Incorporació de personal de suport al projecte (tècnics i equip de becaris coordinats
per l’ICE). Cal especificar-ho a l’annex 3.
b) Formació del professorat (no inclosa dins el Pla de Formació de l’ICE). Cal especificarho a l’annex 4.
c) Material fungible.
d) Altres despeses, sempre que es justifiqui degudament la seva necessitat.
Els sol·licitants prioritzaran els conceptes per als quals sol·liciten l’ajut, segons les seves
necessitats.
Queda exclòs d’aquest ajut qualsevol tipus de material inventariable.
6. Documentació i informació a adjuntar a la sol·licitud
1.Sol·licitud normalitzada (vegeu l’adreça <http://www.ice.urv.es>). Els projectes
presentats han d’emplenar el qüestionari adjunt a aquestes bases.
2.Currículum educatiu del responsable del projecte (annex 1).
3.Memòria justificativa del projecte (annex 2).
4.Descripció de tasques del personal del suport (annex 3), en el cas de que es demani
suport tècnic o incorporació de personal per al desenvolupament del projecte.
5.Sol·licitud de formació (annex 4), en el cas que es requereixi alguna activitat de
formació per als membres de l’equip.
6.Compromís del centre, departament on estigui adscrit el responsable de la xarxa
Els projectes s’han d’adreçar a l’Institut de Ciències de l’Educació i s’han de presentar per
duplicat, així com en format electrònic, al Registre General de la URV fins a l’1 de març de
2007.
7. Resolució de les sol·licituds criteris de valoració
La selecció, avaluació i aprovació dels projectes presentats la fa una comissió avaluadora,
coordinada per l’ICE. Aquesta comissió es pot assessorar amb informes de persones expertes
de les àrees temàtiques que siguin objecte dels projectes i/o sol·licitar una entrevista amb el
coordinador de la xarxa per valorar la rellevància del mateix.
La comissió valorarà les sol·licituds presentades segons els següents criteris:
- Adequació als requisits i objectius establerts en la convocatòria.
- Rellevància, justificació i viabilitat de l’acció a desenvolupar.
- Aplicació o utilitat per a la millora de la pràctica docent.
- Col·laboració de professors de diferents matèries, àrees de coneixement i/o
departaments.
- Rellevància dels resultats esperats i possibilitat de difusió i utilització per altres
centres i professors.
- Utilització de recursos existents en el departament i/o centre.
- Adequació als recursos financers previstos als objectius d’aquesta convocatòria.
La resolució es realitzarà en un termini màxim de 60 dies a partir de la data de tancament de
la convocatòria.
No es considerarà cap proposta que no estigui acompanyada del compromís del centre,
departament o servei corresponent, en el qual s’hagi de desenvolupar i, posteriorment,
implementar el projecte.
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Els responsables dels projectes dotats d’un ajut signaran un document d’acceptació en el qual
quedarà definit el seguiment de la realització del projecte.
8. Pagament de l’ajut
El pagament de l’ajut aprovat es durà a terme en dos terminis. A l’inici de l’activitat es
transferirà el 60% de la quantitat aprovada al departament al qual pertanyi el responsable del
projecte; el 40% restant es lliurarà quan l’activitat hagi finalitzat i el Vicerectorat de Docència
i l’Institut de Ciències de l’Educació hagin aprovat la memòria corresponent. En qualsevol cas,
l’ICE pot esdevenir l’organisme gestor d’aquest ajut.
En el cas que el projecte no assoleixi els resultats desitjats (en el cas que no es dugui a terme)
l’equip es compromet a retornar la quantia integra de l’ajut.
9. Autoria dels projectes
La URV reconeix l’autoria dels equips responsables del projecte. Els productes realitzats
dins d’aquesta convocatòria seran de propietat conjunta entre la URV i l’equip que ha proposat
la seva execució. La URV es reserva un dret irrenunciable d’utilització del producte creat a
qualsevol dels seus estudis. Tanmateix, la URV es reserva gaudir d’un dret preferencial d’edició
dels continguts creats.
10. Pla de difusió
La memòria justificativa del projecte ha de contemplar el pla de difusió dels resultats obtinguts,
on ha de costar, com a mínim, un article i una comunicació en algun congrés de docència
universitària. Es valorarà aquest concepte en l’apartat de despeses, si s’escau.
L’ICE es compromet a publicar una síntesi dels projectes en la web i en format CD prèvia
avaluació de les les memòries finals.
11. Compromís de participació
Els equips formats es comprometen a assolir els objectius prèviament definits i a portar a
terme les tasques planificades. Al mateix temps, hauran de generar material recursos o guies per
a la millora de la docència, com a resultant del treball realitzat.
La URV reconeix l’autoria dels equips responsables del projecte. Els productes realitzats dins
d’aquesta convocatòria seran de propietat conjunta entre la URV i l’equip que ha proposat la
seva execució. La URV es reserva un dret irrenunciable d’utilització dels resultats. Tanmateix, la
URV es compromet a publicar aquests resultats, sempre i quan siguin valorats positivament per
la comissió avaluadora.
12. Certificació d’activitats als professors
El reconeixement i la certificació de la participació serà reconeguda per aquest ICE al finalitzar
el projecte corresponent.
Tarragona, desembre de 2006

