
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ DE PROJECTES 
 D’INNOVACIÓ DOCENT 

(aprovats per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 3-11-05) 
 
El professorat té el deure de preocupar-se per a millorar la seva docència. En alguns 
casos, aquesta preocupació deriva en la posada en marxa de projectes d’innovació 
docent. Amb la finalitat de disposar d’uns criteris de coneixement públic, que orientin la 
presa de decisions respecte de quins projectes poden ser considerats com a projectes 
d’innovació docent, i per tant són susceptibles de rebre una certificació, s’acorden els 
següents criteris per a l’avaluació i certificació de projectes d’innovació docent a la 
Universitat de Barcelona: 
 

1. Es podran certificar com a projectes d’innovació docent els que s’ajustin a una 
de les següents condicions: 

 
a) Hagin rebut un ajut en alguna de les convocatòries d’ajuts a projectes 

d’innovació docent impulsades pel Vicerectorat de Política Docent de la UB. 
 
b) Hagin rebut suport del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (CRAI) i/o de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i 
s’ajustin als indicadors d’innovació docent de la UB.  

 
2. Els indicadors per avaluar si un projecte es pot considerar com a projecte 

d’innovació docent són els següents: 
 

a) Parteix de necessitats o problemes específics 
 
b) Està degudament contextualitzat, mostrant la coherència del projecte amb 

les característiques i possibilitats del context. 
 

c) Suposa una novetat rellevant en el context on s’ha de desenvolupar. 
 

d) Inclou una planificació que especifica les intencions o objectius del 
projecte i que s’orienta a la posada en marxa d’accions concretes per a la 
millora de la pràctica educativa. 

 
e) Preveu iniciatives adreçades a assolir la permanència de la innovació en el 

temps. 
 

f) Preveu iniciatives adreçades a facilitar la transferència de la innovació a 
altres realitats o a altres docents de la pròpia realitat. 

 
g) Inclou l’especificació d’un procés d’avaluació interna i/o externa del 

projecte que ha de permetre el seguiment, els ajustaments i les modificacions 
oportunes del projecte al llarg del seu desenvolupament.  

 
3. Hi haurà dos tipus de notificacions: 

 
a) Notificació de l’ajut o suport concedit per realitzar el projecte 
 
b) Certificació conforme el projecte ha estat finalitzat 


