Vicerectorat de Política Docent i Científica
Programa de Millora i Innovació Docent
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 93 403 53 77
correu‐e: pmid@ub.edu

Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de projectes d’innovació
docent a la Universitat de Barcelona. Convocatòria PID12.
Presentació:
Aquesta convocatòria de suport al desenvolupament de projectes d’innovació docent es
comprèn dins el marc general d’accions de suport a la millora de la qualitat docent que posa
en marxa la Universitat de Barcelona des del curs 2011.
Un marc general d’accions que inclou l’acreditació dels Grups d'Innovació Docent Consolidats
(2011/2013), la convocatòria oberta de reconeixement de nous grups d’innovació docent, la
convocatòria d'ajuts dins el Programa de Recerca en Docència Universitària (REDICE) que
l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) convoca biennalment, així com el manteniment dels
serveis de suport i formació per a la millora de la docència universitària, que s’ofereixen des
del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), i l’Institut de Ciències de
l’Educació (ICE) respectivament.

Objecte de la convocatòria:
Es pretenen impulsar experiències que promoguin:
•

La posada en marxa de noves estratègies, metodologies i actuacions docents que
tenen com a objectiu prioritari la millora dels aprenentatges dels estudiants dins el
procés general d’adequació dels graus al desenvolupament de l’EEES.

•

La implementació d’activitats d’aprenentatge de caràcter col∙laboratiu (a nivell de
centre, departament o assignatura) centrades en el desenvolupament per part de
l’alumnat de les competències definides als graus.

•

La realització d’actuacions docents que centrin l’acció en competències de tipus
transversal.

•

La gestió de l’assoliment de les competències transversals de l’alumnat dels graus
mitjançant l’ús d’estratègies que integrin metodologia i suport tecnològic.

•

La posada en marxa d’estratègies i pràctiques d’avaluació formativa orientades a la
millora dels aprenentatges i del rendiment acadèmic de l'estudiant
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•

L’adequació d’eines i recursos TIC que millorin o permetin la posada en marxa
d’actuacions d’innovació docent, ja sigui optimitzant l’ús dels recursos disponibles al
campus virtual UB o implementant noves eines complementàries i integrables.

•

La difusió de les conclusions de les accions d’innovació per tal de contribuir a la millora
i al coneixement general de l’activitat de millora de la qualitat docent a la nostra
Universitat.

Sol∙licitants:
Docents de la UB amb dedicació completa o grups/equips docents. Docents implicats
actualment en projectes d’innovació que sol∙licitin suport per donar continuïtat a les seves
accions.
Modalitats :
S’estableixen tres modalitats generals.
•

Modalitat A: Nous projectes de millora i innovació docent.

•

Modalitat B: Segona fase de projectes concedits en convocatòries anteriors (PID11)

•

Modalitat C: Reservada per l’acreditació de projectes ja realitzats per Grups
d’Innovació Docent reconeguts (Consolidats o no), no avaluats en la convocatòria
PID2011.

Procediment de presentació de prospotes :
S’estableix un procediment estructurat en dues fases:
Fase prèvia: Presentació i orientació de propostes.
Els sol∙licitants han de presentar una breu declaració d’intencions amb els objectius i entorn
d’aplicació de la seva proposta, els recursos necessaris, així com una proposta d’ajut sol∙licitat
justificat en cas que així ho considerin com a requeriment per garantir la realització del
projecte.
Cal enviar la proposta mitjançant un aplicatiu disponible al lloc web del PMID i a l’Observatori
d’Innovació Docent
http://www.ub.edu/pmid/
http://www.ub.edu/oid
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Pel que fa a projectes presentats en Modalitat A:
Un cop rebuda la proposta, el PMID l’estudiarà per tal de valorar la seva idoneïtat respecte
dels objectes d’aquesta convocatòria. Tant el PMID com el responsable de la proposta podran
sol∙licitar, mitjançant l’adreça de correu pmid@ub.edu o el propi aplicatiu, una entrevista per
valorar conjuntament aquesta idoneïtat i reorientar‐la, en cas que així es consideri, dins el
termini previst en aquesta convocatòria.
La col∙laboració entre el PMID i el Programa de Recerca en Docència Universitària (REDICE) del
ICE de la UB permetrà agilitzar una possible transferència de sol∙licituds entre les
convocatòries PID i REDICE.
La col∙laboració entre el PMID i el CRAI permetrà derivar de forma automàtica totes aquelles
peticions de suport per a la realització de materials docents orientats a la millora dels
ensenyaments , que s’ajustin als serveis que el CRAI ofereix des de la Unitat de Docència.
Pel que fa a projectes presentats en Modalitat B:
La proposta haurà d’incloure una memòria descriptiva de l’estat del projecte concedit en
convocatòria PID11 així com les modificacions respecte dels participants en el cas que així es
consideri.
Pel que fa a projectes presentats en Modalitat C:
La proposta haurà d’incloure el codi assignat al grup d’innovació docent que la presenta, així
com una descripció detallada de la relació amb les línies d’actuació definides pel propi grup en
el procés d’acreditació.
En el cas que el PMID consideri que la proposta s’ajusta als objectes de la convocatòria en
termes generals, es farà saber als responsables de les sol∙licituds mitjançant correu electrònic
amb les indicacions que cal seguir per la següent fase.
En cap cas la valoració positiva en aquesta fase prèvia garanteix la concessió del projecte en
fase d’avaluació posterior. En aquesta fase prèvia només es té en compte la declaració
d’intencions del responsable i no la proposta completa, que caldrà concretar en la posterior
fase.
Presentació de propostes :
Inici termini: 30 de maig de 2012
Fi termini: 8 de juny de 2012
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Fase de presentació de projecte:
Un cop valorada positivament la proposta presentada caldrà definir un projecte complert
seguint les indicacions facilitades pels responsables de la convocatòria.
Cal presentar la memòria descriptiva del projecte mitjançant el mateix aplicatiu web fet servir
a la fase prèvia. Les indicacions que cal seguir per complimentar la presentació del projecte es
podran consultar des del mateix aplicatiu.
Presentació de projectes :
Inici termini: 12 de juny de 2012
Fi termini: 2 de juliol de 2012

Valoració de les sol∙licituds :
De forma complementària a la valoració de la idoneïtat del projecte respecte dels objectes
d’aquesta convocatòria, s’estableixen els següents criteris en l’avaluació dels projectes
presentats:
a) Adequació de la proposta als objectes definits en aquesta convocatòria (30 %)
b) Qualitat del projecte: viabilitat de la proposta a curt i mig termini, adequació de la
metodologia, disseny de les accions i pla de treball en relació als objectius del projecte. (30%)
c) Sistema d’avaluació del projecte: indicadors d’assoliment dels objectius previstos, mesura
dels impactes previstos amb l’acció d’innovació. (20%)
d) Trajectòria del sol∙licitants: en projectes i grups d’innovació docent, ajuts per innovació i
recerca en docència universitària, publicacions sobre docència universitària, i altres accions
orientades a la docència de qualitat. (10%)
e) Coherència de l’ajut sol∙licitat respecte de les tasques a portar a terme, dels resultats
previstos i dels ajuts disponibles a la convocatòria (10%)
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Criteris per prioritzar els projectes sol∙licitants :
Es prioritzaran els projectes d’innovació que emmarquin la seva proposta d’actuació dins
d’alguns dels àmbits següents:
•

Desenvolupament i participació en projectes d’innovació institucionals, de centre,
d’ensenyament o coordinats per departaments.

•

Desenvolupament de les competències generals definides per la UB. Actuacions de
caràcter transversal dins d'una àrea de coneixement, d'un ensenyament o d'una
titulació, orientades a potenciar la interdisciplinarietat professional.

•

Implantació d’accions d’innovació mitjançant l’ús del Campus Virtual UB o altres
aplicatius de suport a la docència i l’aprenentatge que la UB posa a disposició del
professorat

Es prioritzaran aquelles accions que es plantegin per a:
•

Assignatures obligatòries dels ensenyaments oficials de la UB

•

Un conjunt d’assignatures o una àrea de coneixement de forma coordinada

Registre / Documentació :
El registre i l lliurament de la documentació requerida queda garantit per l’ús de l’aplicatiu web

Durada :
La durada màxima dels projectes de modalitat A i B serà d'una any.
El període de desenvolupament del projecte concedit començarà l’endemà de la publicació de
la resolució de la concessió i finalitzarà, en funció de la modalitat, en el termini previst a la
convocatòria.

Import dels ajuts :
L’import total dels ajuts previstos per a les dues modalitats és de 50.000 €.
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Responsables de la convocatòria:
Dr. Albert Cornet i Calveras. Coordinador del Programa de Millora i Innovació Docent.

Certificacions :
Els participants en els projectes que rebin reconeixement en el marc d'aquesta convocatòria
obtindran l’acreditació institucional per part de la UB de la seva participació, certificada pel
Vicerectorat de Política Docent i Científica.

Comissió de avaluació de les propostes presentades:
L’avaluació dels projectes presentats és responsabilitat de la Subcomissió de Millora i
Innovació Docent, constituïda per membres de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern i
nomenada per la mateixa Comissió Acadèmica a proposta del Vicerectorat de Política Docent i
Científica, i del propi PMID.
D’acord amb la proposta que efectuï la Subcomissió de Millora i Innovació Docent, el
Vicerectorat de Política Docent i Científica resoldrà la present convocatòria.
Presideix les reunions de la Subcomissió de Millora i Innovació Docent el coordinador del
Programa de Millora i Innovació Docent, i hi poden assistir també en qualitat d’assessors els
tècnics de la Unitat d’innovació del CRAI que donen suport al PMID, un representant de la
Unitat de Docència del CRAI, un representant de l’ICE, i un representant de l’Àrea de
Tecnologies
L’avaluació final dels projectes es farà en funció dels criteris i prioritzacions establertes en
aquesta convocatòria per a les diferents modalitats.

Concessió de projectes i assignació dels ajuts:
En aquesta convocatòria tots els projectes concedits podran disposar dels serveis que la UB
posa a disposició de la docència mitjançant les unitats i serveis de suport, així com de
l’assessorament del PMID pel desenvolupament de les accions previstes que així ho
requereixin.
L’assignació econòmica disponible a la convocatòria que es concedirà com a suport pel
desenvolupament del projecte es destinarà a finançar recursos que actualment la UB no
ofereix mitjançant les unitats i serveis de suport a la docència.
La concessió d’un projecte no suposa automàticament l’assignació de l’ajut sol∙licitat.
D’aquesta forma un projecte pot ser concedit sense finançament.
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Sobre la resolució de la convocatòria:
La resolució de concessió dels projectes, que posa fi a la via administrativa, es publicarà al web
del Programa d’Innovació Docent de la UB (http://www.ub.edu/pmid/) i es comunicarà als
adjudicataris mitjançant l’espai PDI. Els adjudicataris disposen d’un termini màxim de 15 dies
per tal de procedir a l’acceptació del projecte concedit.
Contra la resolució del Vicerectorat, que exhaureix la via administrativa, independentment de
la seva immediata executivitat i d’acord amb l’establert en l’article 8 de la llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de
l’esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs
potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el
recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o presumpte del
recurs potestatiu de reposició, d’acord amb allò que predisposen els articles 116 i ss. De la llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.

Més informació:
pmid@ub.edu
http://www.ub.edu/pmid
http://www.ub.edu/oid
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Modalitat A: Nous projectes d’innovació docent
Sol∙licitants
Poden demanar aquest ajut professors de la Universitat de Barcelona amb dedicació completa.
Requeriments
Els projectes poden presentar‐se de manera individual o en equip (en aquest cas hi ha d’haver
un únic responsable). Els equips poden tenir altres col∙laboradors, professorat associat,
ajudants o becaris.
Suport del PMID
Els projectes concedits podran disposar del suport i assessorament del PMID pel
desenvolupament de les accions previstes que així ho requereixin.
http://www.ub.edu/pmid
Durada
El període pel desenvolupament del projecte començarà l’endemà de la publicació de la
resolució de la concessió i finalitzarà un any després de la resolució de la convocatòria.
Assignació econòmica
En el cas de concessió d’ajut econòmic l’import es farà efectiu en dos terminis: el 60 % a l’inici,
i el 40 % restant, a la fi dels primers sis mesos, un cop presentat un informe d'evolució i
desenvolupament del projecte.
Obligacions
El professorat que rebi reconeixement en el marc d’aquesta convocatòria es compromet a:
•

Dur a terme el projecte que és objecte de la concessió.

•

Presentar un informe, sis mesos després de la concessió del projecte, del progrés de
l’activitat proposada.

•

Presentar una memòria final, a l’acabament del projecte, on es detallin els principals
resultats obtinguts.

•

Col∙laborar en la difusió de l’experiència a altres àmbits i, en concret, permetre la
publicació de la memòria final en el dipòsit digital de la UB i la seva difusió pública.
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•

Participar en les accions de difusió i intercanvi d’experiències organitzades pel PMID o
pel Vicerectorat de Política Docent i Científica.

El compliment d’aquestes obligacions i els resultats obtinguts, detallats a la memòria final, es
tindran en compte en l’avaluació de futures sol∙licituds d’ajuts.
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Modalitat B: Segona fase de projectes concedits en convocatòries
anteriors del PMID.
Sol∙licitants
Poden demanar aquest ajut professors de la Universitat de Barcelona amb dedicació completa
que disposin d’un projecte concedit dins la convocatòria de projectes d’innovació PID11.
Requeriments
Els projectes poden presentar‐se de manera individual o en equip (en aquest cas hi ha d’haver
un únic responsable). Els equips poden tenir altres col∙laboradors, professorat associat,
ajudants o becaris.
Suport del PMID
Els projectes concedits podran disposar del suport i assessorament del PMID pel
desenvolupament de les accions previstes que així ho requereixin.
http://www.ub.edu/pmid
Durada
El període pel desenvolupament del projecte començarà l’endemà de la publicació de la
resolució de la concessió i finalitzarà un any després de la resolució de la convocatòria.
Assignació econòmica
En el cas de concessió d’ajut econòmic l’import es farà efectiu en dos terminis: el 60 % a l’inici,
i el 40 % restant, a la fi dels primers sis mesos, un cop presentat un informe d'evolució i
desenvolupament del projecte.
Valoració de les sol∙licituds
Es valorarà l’interès dels resultats obtinguts i la qualitat del treball desenvolupat en el projecte
concedit amb anterioritat.
Obligacions
El professorat que rebi reconeixement en el marc d’aquesta convocatòria es compromet a:
•

Dur a terme el projecte que és objecte de la concessió.

•

Presentar un informe, sis mesos després de la concessió del projecte, del progrés de
l’activitat proposada.
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•

Presentar una memòria final, a l’acabament del projecte, on es detallin els principals
resultats obtinguts.

•

Col∙laborar en la difusió de l’experiència a altres àmbits i, en concret, permetre la
publicació de la memòria final en el dipòsit digital de la UB i la seva difusió pública.

•

Participar en les accions de difusió i intercanvi d’experiències organitzades pel PMID o
pel Vicerectorat de Política Docent i Científica.

El compliment d’aquestes obligacions i els resultats obtinguts, detallats a la memòria final, es
tindran en compte en l’avaluació de futures sol∙licituds d’ajuts.
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Modalitat C: Acreditació de les accions o projectes de Grups d’Innovació
Docent de la UB no avaluats en convocatòries anteriors.
Sol∙licitants
Poden optar a aquesta modalitat només aquells Grups d’Innovació Docent i Grups d’Innovació
Docent Consolidats de la UB que disposen d’acreditació oficial. La sol∙licitud ha registrar‐se pel
responsable actual del grup d’innovació.
Requeriments
S’acreditaran aquelles accions o projectes que no hagin estat avaluats ni acreditats en
convocatòries de millora i innovació anteriors tant del PMID, com de convocatòries
d’organismes o institucions reconegudes vinculades amb la millora i la innovació de la docència
universitària.
Els projectes presentats han d’haver‐se finalitzat amb data anterior a febrer de 2012. Caldrà
justificar el seu desenvolupament i les seves conclusions mitjançant un informe final que cal
incloure en la fase de presentació de projectes.

Valoració de les sol∙licituds
S’acreditaran aquelles accions o projectes que s’ajustin als requeriments establerts en la
convocatòria PID11, per la modalitat A o B, que poden ser consultats a:
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/docencia/pmid/pid2011/pid2011.pdf
Els criteris per acreditar aquests projectes són:
‐ El projecte ha d’estar finalitzat. Caldrà presentar memòria de finalització
‐ El projecte ha d’estar vinculat explícitament amb algunes de les línies de treball assumides
pel propi grups d’innovació sol∙licitant.
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