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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

Ajudes a la mobilitat del PDI de GIE i SPIE interuniversitaris

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


Com a responsable del GIE/SPIE: 


Que té com a acrònim:










SOL·LICITE: Participar en la convocatòria d’ajudes a la innovació educativa de la Universitat Jaume I del curs 2017/18.

Impresos de sol·licitud d’ajudes complementàries a la innovació educativa inclosos en la present sol·licitud:

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


X
2. Sol·licitud d’ajuda per a mobilitat del PDI de GIE/SPIE interuniversitari


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
Si l’acció d’innovació educativa complementària està dirigida per dos PDI de diferents departaments, caldrà emplenar un imprès 1 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 de mobilitat docent titulada: 	
	
	










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




Imprès 2. Sol·licitud d’ajuda per a mobilitat del PDI d’un GIE/SPIE interuniversitari.
Un GIE/SPIE és interuniversitari s’inclou PDI d’almenys altres dos universitats diferents a l’UJI.



ESBORRANY DE L’Acció D’innovació Educativa INTERUNIVERSITÀRIA

1. Títol de l’acció
“Acció de mobilitat per a la innovació educativa del GIE:


2. Objectiu general de la mobilitat/coordinació interuniversitària


3. Pla de treball i temporalització:
Qui es desplaça
Universitat de destí
Motiu/objectiu del desplaçament/reunió
Data aproximada


















4. Pressupost (detallat per conceptes)



