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Criteris i activitats d’innovació acreditables. 
 

Criteri A. Projectes d’innovació docent Valoració/Puntuació 
Projectes d’innovació docent de convocatòries oficials i competitives 
d’altres institucions o organismes reconeguts amb implicació directa 
del grup. 

25 punts per cada 
any que el projecte 
s’ha desenvolupat 

dins el trienni 
avaluat. 

Projectes d’Innovació Docent reconeguts pel RIMDA mitjançant el 
procediment obert de gestió o altres mecanismes establerts, amb 
implicació directa del grup. 

20 punts per cada 
any que el projecte 
s’ha desenvolupat 

dins el trienni 
avaluat. 

Participació en actuacions promogudes des de la UB, el Vicerectorat de 
Docència i Ordenació Acadèmica o el RIMDA, vinculades amb la millora 
i la innovació de la docència universitària, amb implicació directa del 
grup. 

20 punts per 
actuació reconeguda 

Projectes de Recerca en Docència (Convocatòries REDICE), amb 
implicació directa del grup. 

15 punts per 
projecte concedit 

 
Criteri B. Accions de difusió Valoració 

Publicacions relacionades amb la innovació docent a revistes nacionals 
e internacionals amb índex d’impacte. 

10 punts 

Publicacions relacionades amb la innovació docent a revistes nacionals 
e internacionals sense índex d’impacte. 

5 punts 

Edició de revistes relacionades amb les activitats d’innovació docent 
del grup. 

10 punts 

Participació en xarxes o grups d’intercanvi d’experiències d’innovació 
docent. 

5 punts 

Organització de jornades sobre millora i innovació docent . 10 punts 

Organització de congressos nacionals sobre millora i innovació docent. 15 punts 

Organització de congressos internacionals sobre millora i innovació 
docent. 

20 punts 

Participació com a ponent a jornades sobre millora i innovació docent. 5 punts per 
participació 

Participació com a ponent a congressos nacionals o internacionals 
sobre millora i innovació docent vinculada amb les línies del grup. 

5 punts per 
participació 
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Comunicació amb publicació congressos nacionals o internacionals 
sobre millora i innovació docent vinculada amb les línies del grup. 

5 punts per 
comunicació 

Publicació de llibres sobre les activitat d’innovació docent del grup (no 
de materials o recursos docents, veure Criteri D). 

15 punts 

Publicació de capítols de llibre sobre les activitats d’innovació docent 
del grup (no de materials o recursos docents, veure Criteri D). 

5 punts 

Publicació a la col·lecció INNOVADOC del Dipòsit Digital de la UB ( 
Col·lecció que conté documents de difusió de les accions d’innovació 
docent del professorat de la UB implicat en projectes i/o grups 
d’innovació docent.) 

5 punts 

 
 

Criteri C. Activitats de formació Valoració 

Direcció de cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació 
docent vinculades amb les activitats d’innovació docent del grup. 

6 punts per cursos 
amb una durada 

mínima de 8 hores. 
Puntuació única per 

grup 
Impartició de cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació 
docent vinculades amb les activitats d’innovació docent del grup. 

4punts per cursos 
amb una durada 

mínima de 8 hores. 
Puntuació única per 

grup 
Assistència a cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació 
docent vinculades amb les activitats d’innovació docent del grup. 

2 punts. 
Puntuació única per 

grup 
Assistència a jornades, congressos nacionals o internacionals sobre 
innovació docent dins l’àmbit universitari. 

2 punts. 
Puntuació única per 

grup 
 
 

Criteri D. Creació de materials i recursos per a la millora i la innovació 
docent 

Valoració 

Publicacions a la col·lecció OMADO (Objectes i Materials Docents) del 
Dipòsit Digital UB. 

5 punts per 
publicació 

Elaboració de nous recursos i materials docents vinculats amb accions 
d’innovació docent del grup. 

3 punts per recurs o 
material 
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Evidències sobre l’impacte de l’ús de nous recursos i materials en la 
millora de l’aprenentatge de l’alumnat publicats a la Col·lecció 
INNOVADOC del Dipòsit Digital UB. 

5 punts per 
document 

 
 

Criteri E. Premis i distincions Valoració 
Premis i distincions en matèria de millora i innovació docent atorgats al 
grup per institucions o organismes de prestigi reconegut 

15 punts 
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