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RESOLUCIÓ per la qual es modifica el període de sol∙licitud del reconeixement de nous grups 
d’innovació educativa (GIE) i seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) 

El Comitè Científic de Millora Educativa va acordar la conveniència de que el període per a 
sol·licitar el reconeixement de GIE i SPIE, establert en el programa entre l’1 i el 30 d’abril de cada 
any, es fera coincidir amb el període i procediment de sol·licitud d’ajudes de la convocatòria 
d’innovació educativa. 

Motius i beneficis per a prendre aquesta decisió: 
a) Durant el període de sol·licitud d’ajudes sorgeixen idees de nous projectes que generen 

l’oportunitat i la necessitat de crear nous GIE i SPIE (quan el programa de reconeixement 
ja no ho permet fins a l’any següent). 

b) En sol·licitar les ajudes per als projectes, atès a l’alt nombre de GIE i SPIE ja reconeguts i 
de PDI que participa en aquests, es genera un important nombre d’altes i baixes en els 
equips, moltes de les quals es podrien evitar si es pogueren crear i reconèixer nous GIE i 
SPIE en aqueix moment. 

c) La possibilitat de reconèixer nous GIE i SPIE quan es demanen ajudes per als projectes 
incrementarà les possibilitats de coordinació de les experiències d’innovació. 

d) La convocatòria d’innovació educativa permet sol·licitar ajudes per a dos cursos, de forma 
que el mateix pla de treball del GIE i SPIE per a dos anys pot coincidir amb un projecte 
d’innovació, i d’aquesta manera s’evita la necessitat de fer dues propostes diferents (una 
per al reconeixement i una altra per a demanar l’ajuda). 

 
En atenció d’aquests motius, el vicerectorat d’Estudiants, Ocupació, Innovació Educativa 
 
RESOL: 
 

1. Ajornar el període de sol·licitud de reconeixement de nous GIE i SPIE per a fer-lo 
coincidir amb el període i procediment de sol·licitud d’ajudes de la convocatòria d’innovació 
educativa. 
 

2. Garantir que els GIE i SPIE reconeguts mitjançant la convocatòria d’ajudes a projectes 
d’innovació educativa tindran el mateix efecte i gaudiran dels mateixos beneficis com si 
hagueren estat reconeguts en el més d’abril anterior. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu. Potestativament, també pot interposar-se recurs de reposició davant el Rectorat 
d’aquesta Universitat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació o 
notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27 de 
novembre de 1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014), 
la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 

 
Pilar García Agustín 
Castelló de la Plana, 9 de març de 2016 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/innovacioeducativa/pie/

