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UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (UFIE)

UNITAT DE SUPORT EDUCATIU (USE)


Sol·licitud d’ajudes a la innovació educativa. Convocatòria 2017-2018

Ajuda al PDI que participa en el 2n any del Programa de professorat Novell

Nom i cognoms: .............................................................................................................................................. DNI: ..............................
Telèfon: ...................................................................................................... Adreça electrònica: ........................................................
Facultat/Escola: .............................................................................................................................................................................................




SOL·LICITE: Participar en la convocatòria d’ajudes a la innovació educativa de la Universitat Jaume I.

Impresos inclosos en la present sol·licitud:

X
1. Vistiplau de la direcció del departament (obligatori)


X
2. Sol·licitud d’ajuda per a la formació de professorat novell 

Garantisc que totes les dades presentades en aquesta memòria de sol·licitud són certes i accepte les condicions i obligacions de la convocatòria.











(Signatura)
Castelló de la Plana, .......... de ...................................................... de 2017


file_2.jpg

file_3.wmf




Imprès 2. Sol·licitud d’ajuda per a la formació de professorat novell (si correspon)
PLA DE FORMACIÓ I MILLORA EDUCATIVA DE PROFESSOR/A NOVELL



Nom del GIE/SPIE al que s’adscriu el/la novell i el seu pla formatiu: 	

Novell: 
Tutor/a: 
Director/a GIE/SPIE: 
DADES DE L’ASSIGNATURA
Firma del/la novell:
Firma del/la Tutor/a:
Firma del/la Director/a:
Assignatura: 




Crèdits impartits per modalitat:


RESUM DE LA PROPOSTA (150 paraules com a màxim)

OBJECTIUS DEL PROJECTE DEL NOVELL
ACTIVITATS (Vinculades a objectius)
INDICADORS D’ÈXIT (vinculats a objectius)
De millora de la docència i aprenentatge de l’estudiantat
1. 
2. 
1.1. 
1.2. 

2.1.
2.2. 
1. 

2.
De formació del/la docent i difusió de resultats
3. 
4. 
3.1. 
3.2. 

4.1. 
3.

4.

PRESSUPOST(*):
Quantia a gastar abans del 31/12/17

Quantia a gastar després del 1/1/18

TOTAL: 150 euros
(*) El pressupost és en capítol 2 (indistintament per fotocòpies, material d’oficina, taxes de congressos, etc.) i davant el dubte demaneu-lo per al 2018 (el que no gasteu en 2017 NO passarà a 2018)

(Aquesta ajuda s’afegirà a l’ajuda per la funcionament del GIE/SPIE en el mateix pressupost comptable, sense fer-hi distincions)

