
 

 

 

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ  

I INNOVACIÓ EDUCATIVA 

CURS 2021-22 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 
       

 

Resolució de 23 d’abril de 2021, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions 
econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres 
docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 
2021-2022. 
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1. Objecte de la convocatòria  

Concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions i 

assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa, 

en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, 

durant el curs acadèmic 2021-2022. 

 

2. Quins són els requisits? 

Ser un centre educatiu, de titularitat pública o privada, sostingut amb fons públics, inscrit en 

el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana. 

 

Els centres educatius privats concertats i els centres educatius de titularitat pública distinta de 

la Generalitat estaran sotmesos a les obligacions dels articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions 

 

3. Quines són les tipologies de projecte? 

- PIIE global: Aposta per un canvi integral en el centre. Són projectes intencionals, planificats 

i sostenibles en el temps. Impliquen la participació d’un nombre elevat del professorat, 

almenys el 70 % del claustre, i agents externs de l’entorn. Esdevenen font d’inspiració per 

a altres centres educatius, atés que mostren un impacte mesurable en l’entorn i 

contribueixen a la millora de la qualitat del sistema educatiu. No són iniciatives individuals 

 

- PIIE: Iniciatives específiques d’acció, investigació i intervenció organitzativa o 

metodològica per part de grups de professorat, amb una gran participació del claustre, 

amb possibilitat de col·laboració amb altres entitats o agents de l’entorn. Poden tindre 

una dimensió intercentres o quedar circumscrits a un centre concret. Promouen canvis 

metodològics durant el procés d’ensenyament que milloren considerablement els 

resultats d’aprenentatge i les bones pràctiques docents. 

 

4. Quina és la durada dels projectes?   

La durada són 2 anys, amb independència de la tipologia (PIIE globals i PIIE) i modalitat 

(individual i agrupada). 

 

5. Quina és l’assignació econòmica?   

Públics: Import global màxim d’esta convocatòria: 1.800.000 € 

  PIIE globals: 600.000 € 
  PIIE: 1.200.000 € 
 

Concertats: Import global màxim de esta convocatòria: 124.999 € 
  PIIE globals: 42.000 € 
  PIIE: 82.999,80 € 
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Cada centre, independentment de la modalitat, pot rebre com a màxim en esta convocatòria: 
PIIE: fins a 5.000 € 
PIIE globals: fins 10.000 €  

 
Al segon any es presentarà la sol·licitud de continuïtat i es rebrà una altra assignació 
econòmica. 

 
6. Es pot sol·licitar més d’un projecte?  

No, només es pot sol·licitar un projecte per centre educatiu. 
 

7. Es pot participar en més d’una modalitat de projecte?  
No, com que només es pot presentar un sol projecte, cal triar la modalitat (individual o 
agrupada). 
La participació és per codi de centre. 

 
8. Un/a docent pot estar en dos projectes?   

No, solament pot participar en el projecte del seu centre educatiu. 
 

9. Pot participar qualsevol persona del centre en el projecte?  
Sí, tota la comunitat educativa pot participar en el projecte. La certificació, però, només 
s’expedirà al professorat que siga funcionari de carrera amb destinació en el centre o al 
professorat interí amb vacant anual en el centre.  
S’expediran certificats de coordinació i de participació d’acord amb la informació aportada per 
cada centre educatiu, en OVICE, en la fase de justificació (resolc 17é de la convocatòria). 

 
10.  Com ha de procedir un centre educatiu que tinga en vigor un projecte de tres o més anys 

que va rebre dotació econòmica en la convocatòria 2020? 
Els centres educatius tenen 2 opcions:  
a) acabar el projecte de tres anys o més en el curs 2021-22; 
b) donar per conclòs el projecte i presentar-ne un de diferent per a dos anys en aquesta 

convocatòria. 
 

11.  Quines característiques ha de tindre un projecte?  
- Ha de ser original i planificat a dos anys (cronograma a dos anys) 
- Ha d’incloure el pressupost per al curs 2021-22 
- Ha d’estar inclòs en la PGA 
- Tot allò indicat al resolc  9é i 10é de la convocatòria 

 
12.  Quines despeses són subvencionables? 

Com que són projectes a 2 anys, es pot destinar fins el 50% de la quantitat subvencionada a 
material inventariable i la resta a no inventariable, independentment de la tipologia del 
projecte. 
a) Finançament d’obres: La transformació d'espais no contemplarà de cap manera la 
realització d'obres ni infraestructures; 
b) Amb els diners assignats no es poden sufragar: 

- activitats extraescolars ni complementàries  
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- accions consolidades del centre 
- activitats del Projecte educatiu de centre (PEC) 

c) Contractació d’un servei: Es pot subcontractar parcialment les activitats incloses en el 
projecte. 

 
13. Quina puntuació cal obtindre per poder tindre assignació econòmica?  

Independentment de la tipologia es pot obtindre una puntuació màxima de 50 punts; la 
puntuació mínima per a obtindre subvenció/assignació econòmica és 25 punts.  
 
Els PIIE globals hauran d’obtindre la puntuació màxima en els apartats indicats (veure el 

resolc 11é de la convocatòria). 

 
14. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds:  

-  Centres que s’acullen a la convocatòria 2021-22: del 4 al 24 de maig de 2021 
-  Centres que van rebre dotació econòmica en la convocatòria 2020 per a projectes de tres 
anys o més i volen acabar-lo en 2021-2022: del 28 de maig al 10 de juny de 2021 
Presentació: plataforma OVICE. 
 

15.  Si un centre educatiu presenta un projecte enguany, l’any vinent pot sol·licitar-ne un altre?  
No, és un projecte a 2 anys, és a dir, per als cursos 2021-22 i 2022-23.  
Així les coses, si un centre presenta ara un projecte i és aprovat, el curs vinent (2022-23) no 
n’haurà de sol·licitar cap de nou, perquè ja n’està fent un (el sol·licitat en la convocatòria 
d’enguany). Això sí, haurà de sol·licitar la continuïtat del projecte del curs 2021-2022. 
 

16.  La participació del 70% del claustre en un projecte garanteix que aquest siga considerat un 
PIIE global?  
Optar per un PIIE global no solament implica la participació del 70% del claustre, sinó que 
suposa apostar de manera decidida per un canvi integral del centre. El resolc 5é de la 
convocatòria recull els requisits que cal complir per ser considerat un PIIE global. 
 

17.  Quins són els terminis de justificació dels projectes que es demanen en esta convocatòria? 
-  Centres públics: La justificació econòmica i documental fins al dia 28 de juny de 2022 
-  Centres concertats i centres educatius de titularitat pública distinta de la Generalitat: 
presentaran el compte justificatiu des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva 
fins al dia 9 de novembre de 2021. Abans del 28 de juny de 2022 aportaran la justificació 
documental  

Les condicions de justificació les trobareu en el resolc 17é de la convocatòria. 
 

18.  Cal presentar vídeo a la justificació d’aquesta convocatòria? 
Solament presentaran vídeo memòria de finalització, els projectes de tres anys o més, de la 

convocatòria 2020, i que acabaran el curs 2021-22. 

 
19.  Més informació 

En el web d’innovació trobareu la informació imprescindible: convocatòria, manual de 
tramitació, mapa PIIE, convocatòries d’anys anteriors, etc. 
Per a una atenció més personalitzada: innovacio@gva.es   

http://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/projectes-d-investigacio-i-innovacio-educativa#piie2021-2022
mailto:innovacio@gva.es
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