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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
Reconeixement del GIE/SPIE i ajuda al seu funcionament

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

Com a responsable del

GIE

SPIE

que té per nom


i per acrònim










creat en el curs


SOL·LICITE: Que aquest GIE/SPIE es reconega oficialment per al curs 2017/18 i s’admeta la seua participació en la convocatòria d’ajudes a la innovació educativa de la Universitat Jaume I.

Impresos inclosos en la present sol·licitud (marcar tots els que corresponguen):

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


X
2. Sol·licitud de l’ajuda per al funcionament del GIE/SPIE (obligatori)


X
3. Fitxa resum de l’acció d’innovació/pla de treball del GIE/SPIE (obligatori)



4. Direcció (obligatori per reconèixer un nou GIE/SPIE o canviar de direcció als oficials)



5. Equip (obligatori per reconèixer un nou GIE/SPIE o modificar l’equip als oficials)

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
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UNITAT DE SUPORT EDUCATIU

Vistiplau de la direcció del departament sobre la sol·licitud de participació a la convocatòria d’ajudes a la innovació educativa



Imprès 1. Vistiplau de la direcció del departament
Aquest imprès estan obligats a emplenar-ho tots els GIE i SPIE que vagen a estar actius en el curs 2017/18.
Si l’acció d’innovació educativa està dirigida per dos PDI de diferents departaments, caldrà emplenar un imprès per cadascun d’ells.





	, com a director/a 
del Departament: 	
	
Telèfon: 		Adreça electrònica: 	


FAIG CONSTAR: Que el professor/a 	
té el vistiplau del departament per a participar a la Convocatòria d’ajudes a la innovació educativa de la Universitat Jaume I del curs 2017/18 amb l’acció d’innovació educativa titulada: 	
	
	










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




Imprès 2. Sol·licitud de l’ajuda per al funcionament del GIE/SPIE.
Aquest imprès és obligatori per a tots els GIE o SPIE que vagen a estar actius durant el curs 2017/18. L’ajuda de 300 euros és un dret tant per als GIE i SPIE ja reconeguts, com per als que sol·liciten el reconeixement per primera vegada amb aquest imprès.


Sol·licitud d’ajuda per al funcionament del GIE/SPIE

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

Com a responsable del GIE/SPIE: 


Que té per acrònim:










Faig constar que en el curs 2017/18 des del GIE/SPIE executarem l’acció d’innovació educativa titulada (nota: aquest és el títol del projecte d’innovació educativa que es reconeixerà al GIE/SPIE i els seus membres):



Aquesta acció d’innovació serà dirigida per (es permet un màxim de dos codireccions de les quals una ha de ser el PDI director del GI/SPIE i els comunicats i l’ajuda econòmica s’assignarà al PDI que ocupe el primer lloc dels dos següents):
1

2



L’ajuda de 300 euros que estableix la convocatòria per al funcionament del GIE/SPIE, cal distribuir-la de la següent forma:

Quantitat a gastar abans del 31 de desembre de 2017

Quantitat a gastar des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018






(Firma del PDI director/codirector)
Castelló de la Plana, .......... de ...................................................... de 2017



Imprès 3. Fitxa resum de l’acció d’innovació/pla de treball del GIE/SPIE.
Aquest imprès és obligatori per a tots els GIE o SPIE actius durant el curs 2017/18. L’acceptació de l’ajuda de 300 euros implica el compromís del GIE/SPIE a portar endavant aquest pla de treball / acció d’innovació educativa.


FITXA RESUM DE L’ACCIÓ D’INNOVACIÓ EDUCATIVA DEL CURS 2017/18

Acrònim del GIE/SPIE:










Finalitat principal de la innovació (sintetitzar amb una frase quin és l’objectiu prioritari que s’espera aconseguir amb l’execució de l’acció d’innovació)



ÀMBIT DE LA MILLORA I INNOVACIÓ EDUCATIVA DEL GIE/SPIE











1. Informació sobre la/s assignatura/es oficials a millorar (Cal concretar les assignatures que realment van a millorar-se, ja que aquesta fitxa es lliurarà als vicedeganats/vicedireccions i direccions de departament corresponents)













CODI

ASSIGNATURA

Curs

TITULACIÓ

PDI del GIE/SPIE que millora l’assignatura (COGNOMS, NOM)










































































































































































































































































2. Accions prioritàries incloses (pot assenyalar-se més d’una)













1. La millora i innovació respon a processos d’avaluació interns o externs d’una titulació de grau o màster (participa el PDI que dirigeix la titulació i aquesta és l’única acció de la titulació)













2. La millora i innovació contribueix a la coordinació de l’ensenyament universitari amb l’ensenyament de secundària i/o s’inclou en l’execució docents de centres d’educació de secundària













3. Internacionalització (el GIE/SPIE o en l’execució de les accions d’innovació s’inclouen PDI d’universitats o institucions educatives d’altres països)













4. La millora i innovació contribueix al desplegament del model educatiu (assenyalar en la següent taula els principis del model treballats)










Continua en la pàgina següent


3. Contribució al desplegament del model educatiu de l’UJI (pot assenyalar-se més d’un)












1. Desenvolupament integral de l’alumnat


2. Foment de l’ètica i la responsabilitat social












3. Compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial 


4. Cultiu de la vocació investigadora












5. Impuls de la internacionalització 


6. Compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme












7. Incentivació l’ús de les TIC 


8. Millora continuada de la qualitat












9. Ocupabilitat i esperit emprenedor intel·ligent


10. Promoció de la formació al llarg de la vida












ASPECTES DE LA DOCÈNCIA A INNOVAR/CANVIAR (pot assenyalar-se més d’una)

Planificació i/o disseny de la docència

Metodologia d’ensenyament/aprenentatge

Docència en anglès

Tutoria/suport a l’estudiantat

Avaluació de l’aprenentatge o de la docència

Elaboració de materials didàctics/recursos per a la docència

Ús de Noves Tecnologies (NTIC)

Coordinació de la docència i/o els docents




ACTIVITATS A EXECUTAR (PLA DE TREBALL) (pot assenyalar-se més d’una)

Implantar o experimentar canvis en la docència (en planificació, impartició, avaluació, NTIC, etc.) 

Avaluar els resultats de la innovació i millora i el compliment dels seus objectius

Estudiar o avaluar la docència (analitzar taxes, diagnosticar problemes, enquestar estudiants, etc.)

Planificar la docència futura i la seua innovació (revisió documental, disseny d’activitats, etc.)

Elaborar materials didàctics i recursos docents (manuals docents, guies de pràctiques, etc.)

Difondre els resultats de la innovació en congressos docents o publicacions científiques

Fer reunions de coordinació entre el PDI del GIE/SPIE

Establir xarxes sobre docència amb PDI d’altres universitats nacionals i/o internacionals

Organitzar formació complementària per a l’estudiantat (tallers de reforç, competències, etc.)

Organitzar cursos o congressos sobre docència per al PDI.

Apropar professionals a la docència (experts convidats a l'aula, visites a empreses, etc.)

Altres (especificar):

Altres (especificar):

Altres (especificar):

Altres (especificar):

Altres (especificar):

Altres (especificar):




Imprès 4. Direcció del GIE o SPIE
Aquest imprès és obligatori per a tots els GIE o SPIE de nova constitució.
En el cas dels GIE o SPIE ja reconeguts oficialment, només s’ha d’emplenar si es vol canviar de responsable del GIE o SPIE per al curs 2017/18



DIRECCIÓ DEL GIE o SPIE (*)
(Només en el cas d’un SPIE poden hi haver codireccions, fins un màxim de tres, cas en al que s’haurà de duplicar la següent fitxa de direcció)


FITXA DE DIRECCIÓ
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................................................
Categoria professional (CU, TU, TEU, ajudant/a, etc.): ............................................................................................
Àrea de coneixement: ...........................................................................................................................................................................
Departament: ...............................................................................................................................................................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................... Telèfon:..........................................................
Anys d’experiència en docència universitària avaluada positivament:
Assignatures oficials impartides en el present curs acadèmic:
CODI

ASSIGNATURA

Curs

TITULACIÓ







































































DNI:


Firma:





	

(*) NOTA per als GIE o SPIE amb reconeixement oficial que volen canviar la direcció:
Conforme a l’article 10.3 del Reglament de GIE i SPIE, el canvi en la direcció d’un GIE o SPIE s’ha d’acordar entre tots els membres de l’equip docent i s’ha de fer per a un període mínim d’un curs acadèmic complet. Per tant, si es proposa el canvi en la direcció d’un GIE o SPIE ja reconegut, s’ha d’adjuntar amb la present sol·licitud, l’acta de la reunió del GIE/SPIE on els seus membres van acordar el canvi en la direcció i van triar al nou PDI director.



Imprès 5. Equip de participants en la innovació educativa del GIE/SPIE en el curs 2017/18
Aquest imprès és obligatori per als GIE o SPIE de nova constitució.
En el cas de GIE o SPIE ja reconeguts oficialment, només s’ha d’emplenar si es volen fer canvis en l’equip docent per al curs 2017/18.


Equip de participants en la innovació educativa del GIE/SPIE en el curs 2017/18
(S’ha d’emplenar una fitxa d’alta o de baixa de PDI o de membre col·laborador per cada PDI/membre a incorporar o donar de baixa, per al que caldrà duplicar les fitxes que siguen necessàries).

FICHA D’ALTA DE PDI DE LA UJI (amb docència en POD)
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................................................
Categoria professional (CU, TU, TEU, ajudant/a, etc.): ............................................................................................
Àrea de coneixement: ...........................................................................................................................................................................
Departament: ...............................................................................................................................................................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................... Telèfon:..........................................................
Assignatures oficials impartides en el present curs acadèmic:
CODI

ASSIGNATURA

Curs

TITULACIÓ





























DNI:


Firma (*):
Firma Vistiplau Direcció departament:

(*) La firma es pot substituir per un correu del interessat expressant la seua voluntat d’incorporar-se al GIE/SPIE

FITXA DE BAIXA DE PDI DE L’UJI (GIE/SPIE ja reconegut oficialment)
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................................................
Categoria professional (CU, TU, TEU, ajudant/a, etc.): ............................................................................................
Àrea de coneixement: ...........................................................................................................................................................................
Departament: ...............................................................................................................................................................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................... Telèfon:..........................................................

DNI:


Firma (*):

(*) La firma es pot substituir per un correu del interessat expressant la seua renúncia al GIE/SPIE

Justificació de la baixa:


FITXA D’ALTA DE MEMBRE COL·LABORADOR
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................... Telèfon: ..........................................................
Participa en qualitat de (marcar amb una x on corresponga) 


1. PDI d’altra universitat

4. becaris i/o investigador de l’UJI sense docència 





2. Docent no universitari

5. Estudiantat





3. Professional

6. Altre (especificar):

DNI:


Firma (*):

(*) La firma es pot substituir per un correu del interessat expressant la seua voluntat d’incorporar-se al GIE/SPIE

Cal detallar:
A) Descripció del tipus de dedicació/tasques previstes al GIE/SPIE.
B) Termini d’inici i finalització de la col·laboració.
C) Justificació de la seua inclusió (en base als objectius i activitats del pla de treball del GIE/SPIE).









FITXA BAIXA MEMBRE COL·LABORADOR (GIE/SPIE ja reconegut oficialment)
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................... Telèfon:..........................................................

DNI:


Firma:

(*) La firma es pot substituir per un correu del interessat expressant la seua renúncia al GIE/SPIE


Justificació de la baixa:





