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WEB



Innovació pedagògica

Bones pràctiques docents

Implicació de les comunitats educatives

OBJECTIUS

Accions que impacten positivament en l’entorn social



FINANÇAMENT

CENTRES PÚBLICS PIIE PIIE Globals

Quantitat destinada 1.200.000€ 600.000€

Quantitat màxima a rebre 5.000€ 10.000€

CENTRES CONCERTATS PIIE PIIE Globals

Quantitat destinada 83.000€ 42.000€

Quantitat màxima a rebre 5.000€ 10.000€

En cas que hi haja romanent en qualsevol de les tipologies es destinarà a l'altra tipologia



PIIE GLOBAL

• Iniciatives específiques d’acció, investigació i intervenció organitzativa o metodològica

• Canvi integral en el centre

• Canvis curriculars, estructurals, organitzatius o d'investigacions pedagògiques

• Projectes intencionals, planificats i sostenibles en el temps

• 70 % del claustre i agents externs de l’entorn

• Impacte mesurable en l'entorn i font d'inspiració a altres centres

• Entitats o agents de l’entorn

PIIE

• Intercentres o en el mateix centre

• Bones pràctiques docents

NOVETATS CONVOCATÒRIA 2021-22. TIPOLOGIA



Tipologia

PIIE Global

PIIE

Durada 2 anys
Nombre

sol·licituds
1 per centre

ALTRES NOVETATS CONVOCATÒRIA 2021-22



DURADA

2 anys

Com a mesura de transició, solament els projectes seleccionats en 2020 amb una durada de 3 o més 
anys podran triar una d’aquestes opcions:

a) Acabar el projecte de 3 anys o més en el curs 2021-22

b) Donar per acabat el projecte i presentar un de diferent per a 2 anys en aquesta convocatòria

NOMBRE DE SOL·LICITUDS

Un únic projecte, independentment de la modalitat (individual o agrupada
i la tipologia (PIIE Global o PIIE).



Avaluació

CARACTERÍSTIQUES I 
CRITERIS D'AVALUACIÓ

Puntuació mínima: 25
Puntuació màxima: 50

Oportunitat

Innovació

Sostenibilitat

Transferència

Participació

Inclusió

Plurilingüisme



SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Projecte

Vídeo 
presentació

Pressupost
(OVICE)

Relació de 
participants

(OVICE)

Manual del tràmit al 
web d'Innovació

http://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/projectes-d-investigacio-i-innovacio-educativa#convocatoria


JUSTIFICACIÓ

i impacteMemòria d'avaluació i impacte i impacte
Acta de participació final 
de l'equip (certificació)

i impacteVídeo memòria del projecte
Mapa PIIE

Juny 
2022

Centres que acaben el PIIE 
de 3 anys o més

La resta, vídeo memòria a 
Juny de 2023

i impacte

http://eduwp.edu.gva.es/geo/mapapiie/?locale=ca


Mapa PIIE

Com arribar 
http://ceice.gva.es/va/

Què trobem

http://ceice.gva.es/va/


DESPESES SUBVENCIONABLES

Pagades en el termini de la 
convocatòria

No s'admetran obres ni
infraestructures

Projectes de 2 anys:

- 50 % material no inventariable

- 50 % material inventariable



TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

• Centres que presenten PIIE o PIIE Global del 4 al 24 de maig

• Centres amb un PIIE per a 3 anys o més aprovat en la convocatòria 2020 i que volen acabar-lo el curs 
21-22 com a últim any del 28 de maig fins el 10 de juny



ASSESSORAMENT

• Assessoria de la xarxa CEFIRE

• Inspecció Educativa

• Servei d’Innovació i Qualitat de la Direcció General d’Innovació Educativa i 
Ordenació

innovacio@gva.es



Gràcies!

La innovació consisteix en reinventar l'escola cada dia

Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació
Servei d’Innovació i Qualitat


