RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la
qual es concedeixen els premis finançats pel Banco Santander adreçats al Personal Docent i
Investigador.
Vistes les sol·licituds presentades i les condicions establertes en les bases de la convocatòria de
Premis finançats pel Banco Santander adreçats al Personal Docent i Investigador de la
Universitat Jaume I,
Atesa la resolució de 7 de desembre de 2016 del rector de la Universitat Jaume I, per la qual es
convocaven els premis amb l’objectiu de reconèixer i recompensar activitats realitzades en els
àmbits de la docència i la investigació,
Aquest Rectorat
RESOL:
Concedir els premis següents:

XVII Edició Premi de Millora Educativa
Es proposa per al Premi de Millora Educativa, dotat amb 3.250 euros i diploma, els
següents Projectes de Millora i Innovació Educativa desenvolupats a la Universitat
Jaume I el curs 2015-16:
Per la Facultat d’Humanes i Ciències Socials el projecte: “Disseny, creació i
implementació de materials en la docència en anglès”, dirigit pels professors Miguel
Francisco Ruiz Garrido i María Noelia.Ruiz Madrid.
Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el projecte: “Aprenentatge
cooperatiu: formació d'equips i avaluació entre iguals. Una comparació
multidisciplinària i internacional”, dirigit per les professores Teresa Vallet Bellmunt i
María Teresa Martínez Fernández.
Per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el projecte: “Millora de
la coordinació docent vertical dels graus en enginyeria de l'àmbit de l'Enginyeria
Industrial i Agroalimentària”, dirigit pels professors José Enrique Juliá Bolívar,
Cristina Chiralt Monleón i Luis Martínez León.
Per la Facultat de Salut el projecte: “Aprenentatge significatiu: disseny de materials
multimèdia per a desenvolupar competències en Psicologia clínica de la salut”
dirigit pel professor Rafael Ballester Arnal.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació.
No obstant això, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs
de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes, comptador a
partir del dia següent al de la notificació; en aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós
administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i següents 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.

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014),
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Francisco López Benet
Castelló de la Plana, 10 de maig de 2017

