11

file_0.png

file_1.wmf


UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (UFIE)

UNITAT DE SUPORT EDUCATIU (USE)

Sol·licitud d’ajudes a la innovació educativa. Convocatòria 2017/18

Ajudes complementàries per a projectes d’innovació educativa

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 (marcar tots els que corresponguen):

X
1. Vistiplau de la direcció del departament 


X
2. Sol·licitud d’ajuda per a un Projecte d’Innovació Educativa (PIE)


X
3. Mèrits docents del GIE/SPIE

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 el projecte d’innovació educativa titulada: 	
	
	









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





Imprès 2. Ajuda per a un Projecte d’Innovació Educativa
Els projectes es poden sol·licitar per a un o dos cursos. Els GIE/SPIE que ja tenen un projecte concedit per al curs 2017/18 en la convocatòria d’ajudes del curs anterior, no poden sol·licitar, ni participar en un nou projecte d’innovació.


Projecte d’innovació Educativa

DADES GENERALS SOBRE EL PROJECTE D’INNOVACIÓ

TÍTOL DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA (no és obligatori que coincida amb el títol de l’acció de millora que s’ha presentat en el “Imprès 2. Sol·licitud d’ajuda per al funcionament del GIE/SPIE”, especialment si en aquest projecte participen més d’un GIE o SPIE):






ACRÒNIMS dels GIE/SPIE que participen en aquesta sol·licitud
Un GIE o SPIE només pot sol·licitar o participar en un Projecte d’innovació, que pot ser individual o pot demanar-se conjuntament amb altres GIE o SPIE.
	Si aquest projecte es conjunt entre diversos GIE o SPIE, un d’ells omplirà els impresos 1 i 2 d’aquesta sol·licitud, però la resta, obligatòriament, han de presentar la seua respectiva sol·licitud d’ajuda al funcionament (tots els GIEi SPIE participants han de ser oficials i estar actius al curs 2017/18).
Un GIE o SPIE que tinga aprovat un projecte de la convocatòria 2016/17 per a dos anualitats (amb execució en el curs 2017/18), no pot demanar un altre projecte d’innovació en aquesta convocatòria.

GIE/SPIE 1:










GIE/SPIE 2:










GIE/SPIE 3:










GIE/SPIE 4:










Direcció del projecte
Es permet un màxim de tres codireccions i tots els comunicats i l’ajuda econòmica s’assignarà al PDI que ocupe el primer lloc dels tres següents:
1

2

3


Àmbit del projecte 
Si el projecte és de titulació (només pot presentar-se un projecte per titulació), el coordinador o coordinadora de la mateixa ha de formar part d’un dels GIE o SPIE sol·licitants i no li computarà a efectes del màxim de GIE/SPIE en que pot participar un PDI

Es tracta d’un projecte de titulació:
SI


NO


JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ
NOTA 1: És important ressaltar els aspectes més innovadors i creatius de la proposta docent a implantar i quins canvis i novetats s’introdueixen en les assignatures que ja van ser objecte d’innovació en projectes de convocatòries anteriors.



OBJETIUS/PRODUCTES/RESULTATS
NOTA: Cadascun dels principis del model educatiu, i les accions en resposta a l’avaluació de la titulació, coordinació amb l’ensenyament de secundària i internacionalització (si és el cas), han de veure’s clarament reflectides en almenys un objectiu.



PROPOSTA DE TREBALL
Metodologia i fases i/o activitats
Cadascun dels principis del model educatiu, i les accions en resposta a l’avaluació de la titulació, coordinació amb l’ensenyament de secundària i internacionalització (si és el cas), han de veure’s clarament reflectides en almenys una activitat del projecte.




Calendari d’execució

CURS 2017/18 (Obligatori)
(NOTA: Data màxima de finalització de l’execució: 30 de juliol de 2018)

N
Activitat i/o fase
Temporalització


Data d’inici
Data finalització
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15





CURS 2018/19 (Opcional per a projectes sol·licitats per a dos cursos)
(NOTA: Data màxima de finalització de l’execució: 30 de juliol de 2019)


N
Activitat i/o fase
Temporalització


Data d’inici
Data finalització
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15





DESTINATARIS/ÀRIES DEL PROJECTE (BENEFICIARIS DIRECTES I POTENCIALS)



















SISTEMA D’AVALUACIÓ/CONTROL DE L’ÈXIT DEL PROJECTE
Cadascun dels principis del model educatiu, i les accions en resposta a l’avaluació de la titulació, coordinació amb l’ensenyament de secundària i internacionalització (si és el cas), han de veure’s clarament reflectides en almenys un indicador o evidència d’avaluació de l’èxit del projecte.













MECANISMES DE DIFUSIÓ DELS RESULTATS PREVISTOS



PRESSUPOST


DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST






Pressu-post PIE 2017/18
(Opcional 2 anys) Pressu-post PIE 2018/19






A gastar del 01/01/2018 al 31/12/2018
A gastar del 01/01/2019 a 31/12/2019

Material fungible d’aula, gestió del projecte i avaluació de la innovació (capítol II). Fotocòpies, material d’oficina, material laboratori, consumibles, etc. .......................................











Activitats formatives per a l’estudiantat (capítol II). Autobús, pagament a convidats a l’aula, cursos de reforç i altres (sempre que s’integren en la proposta docent), etc. ................











Assistència a congressos i altres activitats formatives sobre docència (pressupost de capítol II): inscripcions, desplaçaments, dietes, etc. ………….........................................……











Pagaments a tercers per assistències (capítol II). Traduccions i revisions d’articles i comunicacions docents en anglès i altres llengües, edició de publicacions, activitats formatives per al PDI sobre docència, etc. .............................................................................








Bibliografia i programari (capítol VI)....................................................................................









Material inventariable (capítol VI)..........................................................................................









Altres conceptes.....................................................................................................................









TOTAL SOL·LICITAT PER AL PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA......









PRESSUPOST TOTAL (Màxim de 3.000€) ............










6.7.2 Justificació i detall dels conceptes pressupostats Cal detallar fent referència a cadascuna de les activitats i/o fases
(OBLIGATORI) (NOTA: Segons la convocatòria es denegarà l’ajuda per a totes les partides que no es consideren adequadament justificades en funció de la proposta de millora educativa).





Imprès 3. Mèrits docents del GIE/SPIE.


MÈRITS DOCENTS del GIE/SPIE
PRODUCTIVITAT/PUBLICACIONS DOCENTS
Llibres amb ISBN
Capítols de llibres i actes amb ISBN
Articles en revistes amb ISSN.
Manuals docents publicats a l’UJI sense ISBN, comunicacions a congressos sense ISBN i participació en comitès científics i/o organització de congressos docents.
(NOTA: Ressaltar en negreta els articles les actes de congressos en publicacions d’alt impacte)



FORMACIÓ DOCENT IMPARTIDA
Cursos de formació per a la docència impartits pel PDI de l’equip (a l’UJI i/o fora de l’UJI)




ALTRES MÈRITS DOCENTS QUE ES CONSIDEREN RELLEVANTS


NOTA: No cal indicar els projectes d’innovació i l’assistència a cursos de formació organitzats per l’USE.


