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1. INTRODUCCIÓ 
La Universitat Jaume I convoca les ajudes a la innovació educativa del curs acadèmic 2017/18. 

Davant la consolidació i l’alta participació del PDI als grups d’innovació educativa (GIE) i 
seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) reconeguts al Programa de reconeixement de 
GIE i SPIE, totes les sol·licituds han de ser proposades necessàriament per GIE o SPIE. La 
convocatòria inclou el procediment per al reconeixement de GIE i SPIE de nova constitució, però 
a més a més, estableix per primera vegada una línia d’ajudes exclusiva per a aquests nous grups 
emergents. 

Per tant, aquesta convocatòria, a més de les ajudes al funcionament dels GIE i SPIE i per a portar 
endavant la seua innovació educativa, inclou quatre tipus d’ajudes complementàries: 

A) Ajudes complementàries per a la implantació de projectes d’innovació educativa. 

B) Ajudes complementàries per a la implantació de projectes d’innovació educativa per a GIE 
i SPIE de nova creació. 

C) Ajudes complementàries per a l’organització de cursos i congressos sobre docència i 
innovació educativa. 

D) Ajudes complementàries per a la mobilitat del professorat que forma part d’un GIE o SPIE 
interuniversitari. 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
2.1. Aquesta convocatòria té per objecte promoure i impulsar el desenvolupament de la millora i 
innovació educativa a la Universitat Jaume I principalment en tres vessants: 

2.1.1. Oferir recursos i mitjans per a incrementar la qualitat educativa mitjançant la 
implementació d’experiències i canvis que milloren i innoven els processos d’ensenyament-
aprenentatge en els estudis oficials. 

2.1.2. Promoure i reconèixer la formació del professorat per a la docència (tant permanent 
com inicial) i el desenvolupament de les competències professionals docents. 

2.1.3. Contribuir a desenvolupar i desplegar la política institucional de l’àmbit docent. 

3. CONDICIONS GENERALS 

3.1. ÀMBIT DE LA MILLORA I INNOVACIÓ EDUCATIVA 
3.1.1. Es pot proposar qualsevol iniciativa de millora i innovació en la docència que comporte 
beneficis per al procés d’ensenyament-aprenentatge, l’estudiantat i el professorat. 

3.1.2. La millora o innovació és obligatori desenvolupar-la en assignatures incloses en qualsevol 
dels estudis oficials de l’UJI. 

3.1.3. La millora i innovació ha d’alinear-se amb la política institucional, i per tant, gaudiran de 
prioritat aquells canvis que s’adrecen a una titulació oficial de grau o màster en resposta als 
processos d’avaluació interns o externs (autoavaluació, seguiment, reacreditacions, etc.) i els que 
contribuïsquen a la implementació del model educatiu de l’UJI i a la coordinació amb l’educació 
de secundària. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0708c97f-6133-45e4-b162-b49086c77eb7/GIE+2016-2017+%2821-02-2017%29.pdf?guest=true
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3.2. AJUDES 
3.2.1. S’obri la convocatòria d’ajudes per un total de 95.000 euros perquè els grups d’innovació 
educativa (GIE) i els seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) reconeguts de l’UJI (o 
que sol·liciten el seu reconeixement en aquesta mateixa convocatòria), sol·liciten ajuda per a la 
innovació educativa del curs 2017/18. 

3.2.2. Aquestes ajudes es financen a càrrec de la línia de finançament 00000 i estan condicionades 
a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el corresponent exercici, el qual es 
consignarà al corresponent centre de despesa. No obstant això, l’adjudicació d’aquestes ajudes es 
troba condicionada al límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible. Tot i això, es pot 
augmentar el crèdit assenyalat en la convocatòria sempre que, abans de la concessió, s’aproven 
generacions, ampliacions o incorporacions de crèdits a la partida pressupostària corresponent, o hi 
haja romanents d’altres convocatòries imputades als mateixos crèdits pressupostaris o que hi 
hagen sigut transferits. En aquests casos serà necessària la formalització i la publicació en el tauler 
d’anuncis i en la pàgina web de la Universitat 
http://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/innoedu/pie/, de la resolució de l’òrgan competent, en la 
qual s’establisca el crèdit addicional màxim que es podrà concedir. Aquest crèdit addicional s’ha 
de concedir d’acord amb els criteris establits en aquesta convocatòria. 

3.2.3. Cadascun dels GIE i SPIE que presente la sol·licitud d’ajuda per al seu funcionament, 
difusió pública dels resultats i desenvolupament del pla de treball de millora de la docència 
aprovat amb el reconeixement oficial per al curs 2017/18 es dotarà amb 300 euros en capítol II. A 
més a més, els GIE i SPIE que tutoritzen i col·laboren en la formació del professorat de segon any 
del programa de formació de PDI novell de l’UJI rebran 150 euros addicionals de capítol II per 
al desplegament del pla de formació de cada novell que acullen. 

3.2.4. Qualsevol GIE i SPIE podrà sol·licitar, a més de l’ajuda per al funcionament, ajuda 
complementària de fins a quatre tipus: 

3.2.4.1. Ajuda per a l’organització de cursos i congressos sobre innovació educativa. Es 
dedicarà un màxim de 10.000 euros de la convocatòria per a aquest tipus d’ajudes, amb un 
màxim de 3.000 euros per a congressos internacionals i de 1.500 per a la resta. 

3.2.4.2. Ajuda per a la mobilitat del PDI de GIE i SPIE d’innovació educativa 
interuniversitaris. Es dedicarà un màxim de 10.000 euros de la convocatòria per a aquest tipus 
d’ajudes, amb un màxim de 1.500 euros per a internacional i 1.000 per a nacional. 

3.2.4.3. Ajuda per a la implantació de projectes d’innovació educativa. Tots els GIE i SPIE 
poden demanar ajuda per a un projecte d’innovació educativa per una quantia màxima de 3.000 
euros (4.500 euros si es demana per dos o més GIE/SPIE). Aquests projectes es poden 
plantejar per a ser executats al llarg d’un o de dos cursos acadèmics (2017/18 i 2018/19). 

3.2.4.4. Ajuda per a la implantació de projectes d’innovació educativa a càrrec de 
GIE/SPIE de nova creació. Es dedicarà un màxim de 10.000 euros perquè els GIE/SPIE 
creats mitjançant aquesta convocatòria demanen ajuda per a un projecte d’innovació educativa 
per una quantia màxima de 3.000 euros. Aquests projectes es poden plantejar per a ser 
executats al llarg d’un o de dos cursos acadèmics (2017/18 i 2018/19). 

3.2.5. Un mateix GIE/SPIE o un mateix PDI director o directora de GIE/SPIE només pot rebre en 
conjunt una ajuda màxima de 4.500 euros i un màxim de dues ajudes complementàries. 

3.2.6. Les ajudes a càrrec de la convocatòria són compatibles amb qualsevol altra ajuda de 
convocatòries oficials, finançament de departaments i centres, plans estratègics, etc. 
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3.3. RECONEIXEMENT DELS GIE I SPIE PER AL CURS 2017/18 
3.3.1. La participació d’un GIE o SPIE en aquesta convocatòria d’ajudes d’innovació educativa és 
el requisit necessari per a renovar l’oficialitat d’un GIE o SPIE o reconèixer-ne un de nou. 
3.3.2. Els GIE i SPIE oficials de cursos anteriors, per a gaudir del reconeixement per al curs 
2017/18, només caldrà que presenten la sol·licitud d’ajuda per al funcionament.  
3.3.3. Els GIE i SPIE que gaudeixen d’ajuda de la convocatòria d’innovació del curs passat per a 
un projecte de dos anys, també han de demanar l’ajuda al funcionament. 
3.3.4. Els GIE i SPIE de nova constitució, a més de l’ajuda per al funcionament, estan obligats a 
detallar la seua composició de l’equip docent, així com la direcció del mateix (per a la qual cosa 
cal complir els criteris establerts en el Programa de reconeixement de GIE i SPIE i en el 
Reglament de GIE i SPIE). 
3.3.5. Per a poder ser reconegut oficialment un GIE o SPIE, aquest no pot compartir més 
d’un 40% dels seus PDI o de les seues assignatures amb altre GIE o SPIE. 
3.3.6. Tot el professorat i la resta de membres que conformen els GIE i SPIE oficials del curs 
2017/18 hauran de participar, com a mínim, en una de les ajudes a la innovació sol·licitades pel 
mateix. 
3.3.7. Els GIE i SPIE oficials de cursos anteriors, mitjançant la sol·licitud de les ajudes d’aquesta 
convocatòria, podran modificar la seua composició, i fins i tot, canviar de PDI director, sempre 
que es respecten els criteris establerts en el Programa de reconeixement de GIE i SPIE i en el 
Reglament de GIE i SPIE. 
3.3.8. En les diferents accions d’innovació educativa poden participar persones i entitats externes 
a l’UJI (empreses, institucions educatives, estudiantat i titulats, professorat d’altres universitats, 
docents de secundària, professionals, etc.), que s’incorporaran com a membres col·laboradors en 
el GIE o SPIE per al curs 2017/18. 

3.4. CONDICIONS DE SOL·LICITUD  
3.4.1. Les ajudes a la innovació educativa només es poden sol·licitar des d’un GIE o SPIE. 
3.4.2. Tots els GIE i SPIE han de sol·licitar, individualment, l’ajuda al seu funcionament per 
gaudir de reconeixement oficial al curs 2017/18. 
3.4.3. Diferents GIE o SPIE podran sol·licitar coordinats en una mateixa memòria de sol·licitud 
qualsevol de les ajudes complementàries (organització de formació i congressos d’innovació 
educativa, mobilitat del professorat i projectes d’innovació educativa). 
3.4.4. Un GIE o SPIE només pot participar com a màxim en una sol·licitud de cada tipus d’ajuda 
complementària, siga individualment o de manera conjunta amb altres GIE i SPIE.  
3.4.5. Els GIE o SPIE que ja gaudeix, a càrrec de la convocatòria del curs anterior, d’un projecte 
per al curs 2017/18, no poden participar en la sol·licitud d’ajuda d’un nou projecte d’innovació. 
3.4.6. El director o directora responsable de cadascuna de les ajudes sol·licitades pot ser qualsevol 
PDI de l’UJI membre del GIE o SPIE. En la sol·licitud es podrà proposar un màxim de dos PDI 
com a codirectors per tipus d’ajuda, i en l’ajuda al funcionament del GIE o SPIE el PDI que 
ostenta la direcció del mateix obligatòriament ha de ser director o codirector. 
3.4.7. En les accions d’innovació adreçades a una titulació, és a dir, aquelles innovacions que 
donen resposta als processos oficials d’avaluació interns o externs (p. ex. autoavaluació, 
seguiment i reacreditació de graus i màsters oficials), necessàriament ha de participar i coordinar-
lo el PDI responsable de la coordinació la titulació i la seua participació no li computarà a efectes 
del màxim de GIE/SPIE en què pot dirigir i participar un PDI. Des d’una titulació només es podrà 
sol·licitar una ajuda d’innovació educativa de cada tipus. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/innovacioeducativa/docs/GIEiSPIE-v.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/innovacioeducativa/docs/GIEiSPIE-v.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/innovacioeducativa/docs/ReglamentGIEiSPIE-v.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/innovacioeducativa/docs/ReglamentGIEiSPIE-v.pdf
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3.5. CONCEPTES FINANÇABLES 
3.5.1. En qualsevol tipus d’ajuda (funcionament ordinari, formació de novells i resta d’ajudes 
complementàries), l’ajuda econòmica podrà ser utilitzada per als conceptes següents: 

3.5.1.1. Material fungible per a l’aula, la gestió i l’avaluació de la innovació (pressupost 
de capítol II). Fotocòpies, material d’oficina, material de laboratori, consumibles, etc. 

3.5.1.2. Activitats formatives de l’estudiantat (pressupost de capítol II). Autobusos per a 
fer visites, pagament de conferenciants, cursos de reforç i de competències transversals 
(sempre que s’integren en la proposta docent), etc. 

3.5.1.3. Reunions i assistència a congressos i altres activitats formatives sobre docència 
(pressupost de capítol II): inscripcions, allotjament, desplaçaments, dietes, etc. 

3.5.1.4. Pagaments a tercers per assistències (pressupost de capítol II): traduccions i 
revisions d’articles i comunicacions docents en anglès i altres llengües, edició de publicacions, 
pagament a professorat per a impartir cursos i conferències sobre docència, etc. 

3.5.2. En les sol·licituds d’ajuda complementària per a projectes d’innovació educativa es podrà 
demanar, sempre que es detalle i justifique la seua necessitat, a més dels conceptes anteriors:  

3.5.2.1. Bibliografia i programari. Documents i programari directament vinculats amb la 
investigació executada en el projecte o amb la docència de les assignatures millorades 
(pressupost de capítol VI). 
3.5.2.2. Material inventariable estrictament necessari per a portar a terme el projecte 
(pressupost de capítol VI). 
3.5.2.3. Altres conceptes. Qualsevol altra despesa que siga estrictament necessària per a poder 
portar endavant el projecte de millora educativa. 

3.5.3. Tots els conceptes cal concretar-los i justificar-los, de manera que es pot denegar l’ajuda 
per a les partides que no es consideren adequadament justificades en funció de la proposta 
d’innovació educativa. 

 

3.6. GESTIÓ DE LES AJUDES 
3.6.1. Les ajudes concedides s’han de transferir al departament del PDI que firme com a primer 
director en les respectives sol·licituds, i per tant, les despeses i les factures derivades es gestionen 
des de les unitats de gestió dels departaments. 

3.6.2. No es pot cobrar per participar o assistir a activitats formatives, ni a l’estudiantat, ni al PDI, 
ni a qualsevol altre destinatari de la innovació educativa finançada al GIE o SPIE. 

3.6.3. L’ajuda econòmica per al funcionament dels GIE o SPIE i per a la formació del professorat 
novell, és per a gastar fins al 31 de desembre de 2018, i serà possible sol·licitar part o tota 
l’ajuda per a gastar abans del 31 de desembre de 2017. 

3.6.4. L’ajuda econòmica concedida per a formació i congressos, mobilitat del PDI i per als 
projectes d’innovació educativa s’ha de gastar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 
En els projectes d’innovació educativa per a executar en dos cursos acadèmics, part o tota l’ajuda 
podrà gastar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 

3.6.5. El termini per a portar a terme les despeses és improrrogable. L’ajuda concedida per a 
gastar en un any no pot passar-se a l’any següent.  

3.6.6. Les persones que oficialment executen el projecte d’innovació, tant professorat com altres 
membres col·laboradors (incloent-hi tots els membres oficials del GIE o SPIE), no poden ser 
remunerats per cap mena de treball o col·laboració realitzat dins del projecte. 
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3.7. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
3.7.1. S’ha d’emplenar la memòria de sol·licitud dins del termini establert. Els formularis es 
troben a: http://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/innoedu/pie/. El personal tècnic de la Unitat de 
Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE pot assessorar en la proposta d’accions 
d’innovació educativa i en la sol·licitud d’aquestes. 

3.7.2. Cal comptar amb el vistiplau de la direcció del departament dels responsables del GIE i 
SPIE. 

3.7.3. La sol·licitud s’ha de presentar al Registre des del dia posterior a l’aprovació pel Consell de 
Govern, fins al 30 de setembre de 2017, adreçada a l’USE i, a més, cal trametre-la per correu 
electrònic, dins del mateix termini, a l’adreça innoedu@uji.es. 

3.7.4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’exposarà en la pàgina web de l’USE la 
resolució provisional de sol·licituds de GIE i SPIE admeses i excloses per a aquest procediment 
selectiu perquè s’esmenen les faltes o s’aporten els documents preceptius. El termini per a 
esmenar errors o omissions és de deu dies hàbils comptadors des de la publicació. Acabat aquest 
termini, es farà pública la resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses en el procés de 
valoració. 

3.8. RESOLUCIÓ DE LES AJUDES 
3.8.1. Després de finalitzar el període de sol·licitud i abans de dos mesos, s’ha de publicar la 
resolució de la concessió de les ajudes a la pàgina web de l’USE. 

3.8.2. Les sol·licituds d’ajuda definitivament admeses han de ser avaluades pel Comitè Científic 
de Valoració de Millora Educativa, format per la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa, la vicerectora d’Estudis, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la direcció 
de l’USE, dos tècnics de l’USE, i un PDI per cadascun dels quatre centres de l’UJI. Així mateix, 
es pot demanar l’assessorament d’altres experts de la Universitat. 

3.8.3. Les sol·licituds d’ajuda al funcionament dels GIE i SPIE i de formació del professorat 
novell es concediran d’ofici a totes les sol·licituds que hagen estat admeses per complir tots els 
criteris i normes establerts en les bases d’aquesta convocatòria. 

3.8.4. El Comitè Científic de Valoració de Millora Educativa ha d’avaluar la resta de sol·licituds 
d’ajuda sobre la base de: 

3.8.4.1. Fins a 20 punts per la qualitat de la proposta docent (claredat i coherència de la 
proposta, importància dels objectius i la seua necessitat, viabilitat de la proposta, mecanismes 
d’avaluació i seguiment, etc.). 

3.8.4.2. Fins a 20 punts per la creativitat de la proposta docent (originalitat i creativitat de la 
proposta, ús diferent dels recursos i mitjans tecnològics, inclusió d’activitats originals, 
participació de l’estudiantat en la innovació, etc.). 

3.8.4.3. Fins a 20 punts pel previsible impacte i abast de la millora i innovació (benefici per a 
l’aprenentatge de l’estudiantat, participació de la titulació, possibilitat de transferència, nombre 
d’assignatures i d’estudiantat directament beneficiari, coordinació implicada, etcètera.). 

3.8.4.4. Fins a 20 punts per l’impacte de les publicacions resultants d’innovacions educatives 
anteriors del GIE o SPIE conforme a l’escala de valoració de la investigació de l’UJI. 

3.8.4.5. Per a les sol·licituds d’ajuda a l’organització de cursos i congressos sobre innovació 
educativa, fins a 20 punts pel compromís d’incloure-hi ponents internacionals. 

http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/
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3.8.4.6. Per a les sol·licituds d’ajuda per a la mobilitat del PDI de GIE i SPIE d’innovació 
educativa interuniversitaris, fins a 20 punts si en la xarxa participa professorat d’universitats 
de fora d’Espanya. 

3.8.4.7. Per a les sol·licituds d’ajuda per a la implantació de projectes d’innovació educativa, 
incloent-hi les presentades per GIE o SPIE de nova creació, fins a 20 punts pel grau de 
contribució al desplegament del model educatiu de l’UJI i els seus principis. Per incloure en els 
objectius, les activitats i els mecanismes de seguiment i avaluació del projecte, cada un dels 
següents principis, fins a 2 punts per principi inclòs: 

• Desenvolupament integral de l’alumnat,  
• Foment de l’ètica i la responsabilitat social,  
• Compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial,  
• Cultiu de la vocació investigadora, 
• Impuls de la internacionalització,  
• Compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme,  
• Incentivació de l’ús de les TIC,  
• Millora continuada de la qualitat,  
• Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel·ligent,  
• Promoció de la formació al llarg de la vida. 

3.8.5. Amb les puntuacions obtingudes es confecciona una llista en ordre descendent per a cada 
tipus d’ajuda, en què s’assignarà a cada sol·licitud l’import de subvenció que li correspon, fins 
que s’esgote el crèdit disponible.  

3.9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

3.9.1. Els grups beneficiaris de les ajudes es comprometen a: 

3.9.1.1 Proporcionar la informació que demane l’USE i el Comitè de Valoració del projecte per 
a una adequada valoració de les sol·licituds i seguiment del projecte. 

3.9.1.2. Executar la innovació dins del curs acadèmic per al qual ha sigut concedit (els 
projectes concedits per a un curs acadèmic han de finalitzar l’execució abans de l’inici del curs 
2017/18 i si el projecte gaudeix d’ajuda per a dos cursos abans de l’inici del curs 2018/19). 

3.9.1.3. Fer constar l’ajuda rebuda en qualsevol publicació docent i difusió pública de les 
activitats vinculades al projecte. 

3.9.1.4. Destinar l’ajuda per a la finalitat per a la qual ha sigut concedida. 

3.9.1.5. Els GIE i SPIE beneficiaris de qualsevol ajuda a càrrec de la present convocatòria 
estan obligats a elaborar almenys una publicació docent (article, capítol, llibre, ponència, etc.) 
durant el curs 2017/18. Aquestes publicacions hauran de ser aportades pels seus autors al seu 
respectiu departament perquè siguen introduïdes en la base de productivitat científica de l’UJI. 

3.9.1.6. Elaborar una fitxa resum del projecte per remetre-la als vicedeganats, 
vicedireccions i direccions de departament per informar-les de les innovacions aprovades al 
PDI i assignatures del seu àmbit d’acció. 

3.9.1.7. S’ha d’enviar per Registre General a l’USE, abans del 30 de juliol de 2018, la 
justificació final de l’activitat del GIE o SPIE del curs. Aquesta justificació consistirà en el 
dossier de les publicacions docents enviades a revistes, congressos, etc., al llarg del curs 
2017/18 (adjuntant el text complet de totes aquestes publicacions docents). 

http://ujiapps.uji.es/institucional/estrategia/plans/modeleducatiu/
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d67ce763-e6b8-4ea0-a42e-b227c2e43017/PIEMemo.rtf?guest=true



