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1. INTRODUCCIÓ 
Dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, la coordinació de la docència 
universitària és un factor clau que pot determinar l’èxit o el fracàs de la implantació dels 
nous títols oficials. La formació universitària basada en competències exigeix treball en 
equip per part del col·lectiu de professorat, en el qual es potencie tant la coordinació 
horitzontal (docència de curs), com la vertical (docència de matèria, mòdul i/o itinerari); 
a més de la utilització de noves metodologies docents de caràcter integrador centrades 
en l’aprenentatge de l’estudiantat (com ara l’aprenentatge per projectes, el basat en 
problemes, l’avaluació autèntica, etc.). Cada vegada és més difícil portar a cap la tasca 
docent de forma aïllada en una assignatura sense col·laborar amb professorat divers. 
Per altra banda, la innovació educativa gaudeix d’una trajectòria notable i consolidada 
en la Universitat Jaume I. Des que es va crear l’USE en el curs 1998/99, s’han 
convocat cada curs acadèmic ajudes a projectes de millora i innovació educativa, entre 
els resultats dels quals es troba haver recolzat la posada en pràctica de més de 1.800 
experiències de canvi en la docència, amb la participació d’aproximadament el 90% del 
PDI (en, almenys, una d’aquestes experiències). També, amb les dotze edicions 
bianuals ofertades del programa de formació de professorat novell s’ha potenciat la 
innovació i la millora de la qualitat educativa, i s’ha format a més de 350 docents que 
han experimentat canvis en la pràctica educativa amb l’ajuda i tutorització de 
professorat amb més de 5 anys d’experiència en docència universitària.  
Davant aquesta àmplia trajectòria de la innovació educativa en l’UJI, es pretén donar un 
nou pas cap a l’excel·lència docent mitjançant el desenvolupament del present 
programa. Amb aquesta acció s’inicia un registre dels grups d’innovació educativa que 
desenvolupen de manera estable i amb èxit les iniciatives de millora de la qualitat de la 
docència en la Universitat Jaume I. A partir d’aquest catàleg oficial de grups d’innovació 
educativa, i dels seus àmbits d’interès, es pretén vertebrar futurs programes d’innovació 
educativa de l’UJI. 
Aquest “Programa de reconeixement de Grups d’Innovació Educativa (GIE) i Seminaris 
Permanents d’Innovació Educativa (SPIE) de la Universitat Jaume I del curs 2011/12” 
ofereix reconeixement a les trajectòries d’aquells equips docents que han portat i 
encara porten a cap bones pràctiques educatives i que demostren estar interessats en 
millorar de forma continua la seua tasca i la qualitat de la docència en aquesta 
universitat. A més pretén reconèixer als SPIE com un instrument per a la gestació de 
nous GIE, així com la base per a formar a futures persones assessores o formadores 
en innovació docent des d’àmbits disciplinars específics. 
La present iniciativa, a més de millorar la qualitat educativa i els processos d’innovació, 
pretén contribuir a que el professorat de l’UJI li atorgue un major valor a la docència. 
L’excel·lència professional del professorat universitari requereix que la funció docent 
siga considerada tan important i rellevant com ho és la investigadora i, per tant, amb 
aquest programa s’intenta incrementar la relació i l’intercanvi entre docència i 
investigació, de forma que els equips d’investigació de l’UJI potencien la innovació i 
investigació en docència. 
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2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

El present programa promou encetar un registre o catàleg dels Grups d’Innovació 
Educativa (GIE) i de Seminaris Permanents d’Innovació Educativa (SPIE) que 
investiguen i posen en acció iniciatives de millora de la qualitat de la docència en la 
Universitat Jaume I, amb el propòsit d’incrementar la qualitat dels processos 
d’innovació de la docència universitària, així com la rellevància o prestigi dins de 
l’exercici de la funció docent. 
Els objectius concrets del programa són els següents: 

- Contribuir al reconeixement en la Universitat Jaume I de la tasca docent del 
professorat. 

- Fomentar la participació del professorat en la innovació educativa, i afavorir el 
desenvolupament d’estructures o xarxes de col·laboració que treballen d’una 
forma continuada i sistemàtica. 

- Donar major projecció, recolzament i difusió als grups de professorat ja 
consolidats en l’UJI que treballen en millora educativa. 

- Identificar col·lectius de docents amb interessos concrets respecte a la millora de 
la qualitat de la docència universitària, així com possibles prioritats a establir en 
les futures convocatòries d’innovació educativa de l’UJI. 

- Organitzar la futura formació docent del professorat al servei de la pròpia practica 
educativa i en resposta als àmbits i àrees específiques de millora educativa 
manifestades pel PDI compromès amb la millora de la docència. 

- Incrementar el volum de professorat propi de l’UJI especialista o expert en 
diferents temes de docència universitària que puguen col·laborar com a personal 
formador i assessor de la resta de professorat. 

- Millorar la coordinació de les diverses acciones de millora educativa que es 
realitzen en la UJI des de diferents iniciatives i programes de millora de la 
docència. 

- Potenciar les relacions i sinèrgies desitjables entre la docència y la investigació, 
de manera que els grups d’investigació ja existents puguen reforçar la nova 
estructura dels GIE. 
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3. GRUPS D’INNOVACIÓ EDUCATIVA (GIE) 
 

3.1. CARACTERÍSTIQUES DELS GIE 
Un Grup d’Innovació Educativa (GIE) es constitueix com a una unitat bàsica de 
col·laboració estable de PDI de l’UJI per a investigar i posar en acció iniciatives de 
millora de la docència. 
Per tant les característiques i condicions que han de complir els grups i els seus 
membres per a donar-se d’alta oficialment com a un GIE de la Universitat Jaume I són 
les següents: 

- Els GIE estaran formats per un mínim de 3 PDI de l’UJI. 
- Només podrà formar part dels GIE el personal docent de l’UJI que impartisca 

docència oficial. 
- Els membres del GIE han d’impartir docència d’un mateix àmbit, de forma que les 

seues accions d’innovació es puguen implantar de manera coordinada i en equip.  
 - La direcció del GIE han de ser personal PDI funcionari o fix laboral amb dedicació 

a temps complet de l’UJI, amb almenys 10 anys d'experiència en docència 
universitària avaluada positivament, i haver dirigit, com a mínim, un projecte de la 
convocatòria d’innovació educativa de l’UJI els últims cinc anys (o demostrar una 
trajectòria rellevant en innovació educativa i millora de la qualitat de la docència). 

- Només es podrà dirigir i ser membre d’un únic GIE. 
- Les altes i modificacions de la composició del GIE es podran realitzar sempre que 

es continuen respectant tots els criteris anteriors. Per a incorporar un PDI a un 
grup ja constituït i reconegut s’haurà de presentar una sol·licitud a l’USE per part 
del PDI interessat, junt amb el vist i plau de la direcció del GIE. 

- Els grups podran donar d’alta com a “membres col·laboradors”, per un temps 
limitat i restringit a unes tasques concretes vinculades a la innovació educativa, a 
professionals, personal docent d’altres nivells educatius o d’altres universitats, així 
com a personal becari i investigador de la pròpia UJI sense docència. 
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3.2. PLA DE TREBALL DELS GIE 
Cada GIE elaborarà un pla de treball que indicarà els objectius d’innovació i formació 
docent que es proposen per a un període de dos cursos acadèmics. En acabar aquest 
període, s’elaborarà una memòria final d’execució amb la valoració dels resultats, 
acompliment dels objectius i la proposta d’accions futures del GIE. 
Les línies d’actuació que es proposen en el pla de treball inclouran alguna de les 
prioritats establertes en l’última convocatòria vigent d’ajudes per a projectes d’innovació 
educativa de l’UJI. 
Els GIE definits com a grups d’innovació educativa, però també com agents 
dinamitzadors de la formació en docència, a petició del Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa podran acollir temporalment a professorat novell en 
formació i professorat que necessite millorar les seues avaluacions docents. 
 
3.3. RECONEIXEMENT ALS GIE 
A més de l’oportuna certificació del mèrit a cadascun dels membres del GIE, el PDI 
participant mitjançant el present programa podrà gaudir de: 

- Visibilitat i/o publicitat institucional respecte a la composició del GIE i les 
respectives activitats d’innovació educativa. 

- Recolzament a la difusió i intercanvi de les experiències d’innovació docent 
executades pel GIE. 

- Recolzament i assessorament tècnic des de l’USE, respecte a la docència 
universitària i la innovació, i en l’organització de: activitats de difusió de les 
experiències d’innovació realitzades, formació docent en les temàtiques d’interès, 
intercanvi d’experiències, etc. 

- Prioritat en les futures convocatòries de projectes d’innovació educativa de l’UJI, 
amb la inclusió en les convocatòries d’una línia preferent de finançament exclusiu 
per als GIE reconeguts fins a eixe moment. 

 

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/formacio/ajumillora.html
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3.4. PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT COM A GIE 
Per a sol·licitar la constitució i el reconeixement d’un grup de professorat com a GIE i 
l’alta en el registre oficial de la Universitat Jaume I gestionat per la Unitat de Suport 
Educatiu (USE) caldrà: 
Presentar una sol·licitud amb els següents punts: 
a) Nom del GIE 
b) Persona encarregada de la direcció del GIE 
c) Relació de PDI que forma part del GIE i dels “membres col·laboradors” 
d) Relació de mèrits de millora docent de la persona encarregada de la direcció del GIE 
en els darrers 5 anys (cursos de formació docent rebuts i impartits, projectes de millora 
educativa, participació en comissions de caràcter docent, i publicacions docents) 
e) Objectius i activitats d’innovació educativa que s’encetaran durant els pròxims dos 
cursos acadèmics. 
f) Vist-i-plau del departament al qual està adscrit cada PDI que composarà el GIE. 
 
En el web de l’USE, en l’apartat d’Innovació Educativa, es pot descarregar el model de 
formulari. 
Les propostes de sol·licitud de reconeixement de GIE s’hauran de presentar per 
registre adreçades a l’USE entre l’1 i el 30 d’abril i enviar copia per correu electrònic a 
formacio@uji.es, dins del mateix termini. 
Abans de dos mesos des de la finalització del període de sol·licitud, es resoldran totes 
les propostes de reconeixement. 
El Comitè Científic de Millora Educativa constituït per a la convocatòria de projectes 
d’innovació educativa de l’UJI del curs acadèmic en que es sol·licite el reconeixement 
del GIE serà l’encarregat de revisar les sol·licituds. Aquest comitè podrà sol·licitar a la 
direcció del grup la informació complementària que considere oportuna i proposar 
canvis en les sol·licituds per a una adequada gestió de l’alta. 

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/GIEiSPIE.html
http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/GIESol.rtf
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4. SEMINARIS PERMANENTS D’INNOVACIÓ EDUCATIVA (SPIE) 
 

4.1. CARACTERÍSTIQUES DELS SPIE 
Un seminari permanent d’innovació educativa (SPIE) és un grup estable de professorat 
que es reuneixen periòdicament per a intercanviar experiències docents i reflexionar de 
forma compartida sobre algun aspecte concret de la docència universitària i/o el rol 
docent (per exemple una metodologia docent concreta, avaluació continua, tutoria, 
etc.). 
L’activitat d’un SPIE combina l’experiència per part dels seus membres d’investigacions 
i accions de canvi en la docència universitària (portades a la pràctica de forma 
individual i/o en equip, però sempre reflexionades i debatudes en el context del SPIE), 
amb la formació docent. Per tant, un SPIE serà un espai per a innovar en la docència 
amb el recolzament i l’intercanvi amb altre professorat, així com un viver per a la 
gestació de nous GIE i de futurs formadors i assessors de l’UJI en tècniques i mètodes 
docents aplicats als diferents camps disciplinars. 
Principals característiques estructurals dels SPIE de l’UJI: 

- A diferència dels GIE, un SPIE pot ser de caràcter marcadament interdisciplinari 
des del punt de vista de la docència i el professorat no cal que estiga vinculat a 
nivell de titulació o docència. 

- És desitjable l’heterogeneïtat en els SPIE per al contrast de les diferents visions 
que requereix la reflexió sobre la pròpia pràctica docent, per la qual cosa es 
podran incorporar membres no PDI de l’UJI (professionals, professorat de 
secundària, alumnat, professorat d’altres universitats, etc.). 

- La composició mínima d’un SPIE serà de 12 PDI participants, sense límit de 
composició màxima. 

- Un membre del professorat podrà formar part com a màxim de 2 SPIE, o d’un 
només si a més forma part d’un GIE oficial. 

- Els SPIE poden sofrir altes i baixes sempre que els nous membres es dediquen al 
seminari, almenys, un semestre complet. Serà preferible obrir el seminari a la 
participació temporal o puntual en algunes activitats formatives o d’innovació a 
persones alienes al SPIE, abans que augmentar nominalment la composició del 
SPIE. 

- Quan en dos SPIE coincidesquen el 50% o més dels seus membres ambdós 
hauran d’integrar-se en un únic SPIE. 

 
4.2. PLA DE TREBALL DELS SPIE 
L’acció del SPIE per a dos cursos acadèmics es vertebrarà al voltant d’alguna proposta 
de millora educativa que complisca les directrius de l’última convocatòria vigent 
d’ajudes per a innovació educativa de l’UJI (sense possibilitat de sol·licitar ajuda 
econòmica al present programa). 
Com a espai de formació permanent, els nous SPIE reconeguts es comprometen a 
col·laborar en almenys una acció formativa i/o jornada de difusió d’experiències 
d’innovació sobre la temàtica nuclear del seminari, que estarà oberta a la resta de PDI 
de l’UJI. 

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/formacio/ajumillora.html
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Es valorarà positivament la inclusió entre els membres del SPIE de professorat en 
formació, tant de novells acabats d’incorporar a l’UJI com d’aquells docents que 
necessiten millorar en resposta a les seues avaluacions docents. 
Cada SPIE haurà d’elaborar una memòria final amb les actes de les diverses reunions i 
la valoració de les activitats i el treball portat endavant. La participació en el seminari i 
el reconeixement als membres individuals se certificarà en finalitzar el curs acadèmic 
d’acord amb l’esmentada memòria final. 
 
4.3. RECONEIXEMENT ALS SPIE 
La participació a nivell individual dels membres components del SPIE durant cada curs 
acadèmic se certificarà per part de la Unitat de Suport Educatiu (USE) com a 
participació en Projecte d’innovació educativa. 
A més, al SPIE com a tal se li ofereix: 

- Visibilitat i/o publicitat institucional respecte a la composició del SPIE i les 
respectives activitats d’innovació educativa. 

- Recolzament i assessorament tècnic de l’USE respecte a la docència i la 
innovació. 

- Prioritat en les futures convocatòries d’ajudes per a innovació educativa de l’UJI, 
amb la inclusió en les convocatòries d’una línia preferent de finançament exclusiu 
per als SPIE reconeguts fins a eixe moment. 

- Participar en un SPIE serà un mèrit rellevant per a reconèixer futurs GIE. 
 
4.4. PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT COM A SPIE 
Els Seminaris permanents de departament i/o titulació ja aprovats en la convocatòria de 
projectes d’innovació educativa del curs 2011/12, així com els diversos seminaris 
permanents que s’han promogut per l’USE en les diferents edicions del programa de 
formació permanent del professorat, seran incorporats d’ofici al nou registre. 
Per a constituir nous SPIE, i proposar el seu pla de treball, s’ha d’utilitzar el mateix 
formulari de seminari permanent de departament i/o titulació de la convocatòria de 
projectes d’innovació educativa del curs 2011/12, sense caldre que el SPIE s’assigne a 
un departament o titulació. 
Les propostes de sol·licitud de reconeixement hauran de presentar-se per registre 
dirigides a l’USE entre l’1 i el 30 d’abril i enviar còpia per correu electrònic a 
formacio@uji.es dins del mateix termini. 
El Comitè Científic de Millora Educativa constituït en la convocatòria de projectes 
d’innovació educativa de l’UJI del curs acadèmic en que se sol·licite el reconeixement 
del SPIE serà l’encarregat de resoldre les sol·licituds de reconeixement. Aquest comitè 
podrà sol·licitar a la direcció del SPIE la informació complementària que considere 
oportuna i proposar canvis en les sol·licituds per a una adequada valoració del 
reconeixement. 

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/SPIEsol.rtf

