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REGISTRE


Sol·licitud


Dades personals
Nom i cognoms: .............................................................................................................................................. DNI: ..............................
Adreça: ................................................................................................................................................................................................................
Localitat: ............................................................................................................................................ CP: ........................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................................... Telèfon: ...........................................


EXPOSE: Que en el curs acadèmic ....................... el GIE/SPIE amb l’acrònim ........................... ha gaudit d’ajuda al funcionament a càrrec de la convocatòria d’ajudes a la innovació educativa de l’UJI per a executar l’acció/projecte d’innovació educativa (títol del projecte d’innovació reconegut i de la resta d’ajudes complementàries rebudes, si és el cas):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................


SOL·LICITE: que la documentació adjunta sigue lliurada a la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE com a justificació de l’execució de l’activitat d’innovació educativa del GIE/SPIE que ha rebut l’ajuda.


(Signatura)
Castelló de la Plana, .......... d ...................................................... de 201……….


DESTINACIÓ: Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE). UNITAT DE SUPORT EDUCATIU (USE)
MEMÒRIA FINAL DE JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA REBUDA DE LA CONVOCATÒRIA D’INNOVACIÓ EDUCATIVA



PART 1. CANVIS I MILLORA DE LA DOCÈNCIA (Obligatori per a tots els GIE i SPIE que han rebut ajuda per al funcionament i/o ajuda complementària per als projectes d’innovació)

1.1.- Indicar quin canvis o millores s’han introduït en la docència i en quines assignatures.

CANVI/MILLORA
ASSIGNATURES
1


2


3


4


5


6




1.2.- Descriure breument quin ha sigut el principal impacte/resultat de la innovació realitzada durant aquest curs acadèmic pel GIE/SPIE sobre la docència.



PART 2. DIFUSIÓ DE RESULTATS (Obligatori per a tots els GIE i SPIE que han rebut ajuda per al funcionament i/o ajuda complementària per a projectes d’innovació)


Indicar la productivitat docent del GIE/SPIE (publicacions docents amb o sense ISBN) duta a terme des de la concessió de l'ajuda. És necessari adjuntar com a annex a aquesta memòria les copies/impressions dels textos complets de cadascun dels treballs publicats i/o en procés (poden adjuntar-se en suport informàtic, especialment en el cas de llibres complets). En el cas de publicacions digitals en obert prou indicar el DOI o URL que permeta la seua descàrrega.



2.1) Resultats d’innovació publicats amb ISBN/ISSN (articles, manuals, capítols i actes de congressos) i comunicacions de congressos sense actes o materials docents d’assignatures publicats per l’UJI sense ISBN (*)


Número de Registre en la Base de productivitat científica OCIT/USE (**)
DOI / URL en cas de publicacions digitals en obert
1
PC/

2
PC/

3
PC/

4
PC/

5
PC/








	

(*) Totes les publicacions cal introduir-les en la base de productivitat oficial de l’UJI (lliurant la documentació a l’administració del departament) i és el PDI autor qui decideix si tenen caràcter “científic” o “docent”. Només es consideraran resultat del projecte si s'ha fet constar en la publicació que s'ha rebut ajuda de la Convocatòria d'Innovació Educativa de l’UJI (les bases de la convocatòria obliguen a fer constar l'ajuda rebuda en qualsevol difusió pública dels resultats del GIE/SPIE).

(**) El Número de registre PC/XX.XXX es pot consultar en les dades personals de l’IGLU dels autors, en la secció d’Investigació, apartat d'Indicadors d’investigació –“Indicadors d’investigació, per tipus”-)

2.2.) Resultats d’innovació en procés (pendents d’acceptació o en premsa) 
Ompliu una fitxa per cadascun dels treballs en procés, que encara no estan introduïts en les bases oficials. A més del text complet, cal adjuntar còpia de l’evidencia/comunicat que ha rebut l’autor respecte a la situació del treball.

Fitxa de Comunicació en congressos
1. Informació sobre el congrés
Títol del congrés:
Lloc:
Data d’inici:
Adreça web del congrés:
Caràcter (marcar amb una X davant d’on corresponga): 

Nacional

Internacional
Any del congrés:
Editorial:
ISBN (si està en premsa/acceptat per a publicar en actes):
2. Informació sobre el treball/comunicació:
Títol de la comunicació:
Autors:
Modalitat:

Oral

Pòster

Altres: especificar:
Estat(*):

Enviat/Rebut

Acceptat

En premsa


Fitxa d’article de revista amb ISSN
1. Informació sobre la revista
Títol de la revista:
Caràcter (marcar amb una X davant d’on corresponga):

Nacional

Internacional
Any de l’article:
ISSN:
2. Informació sobre el treball/article:
Títol de l’article:
Autors:
Estat(*):

Enviat/Rebut

Acceptat amb canvis pendents

En premsa



Fitxa de llibre/manual docent
1. Informació sobre el llibre
Títol del llibre:
Autors:
Lloc de publicació:
Any de publicació:
Editorial:
ISBN (si està en premsa):
Estat(*):

Enviat/Rebut

Acceptat amb canvis pendents

En premsa


Fitxa de capítol docent
1. Informació sobre el llibre
Títol del llibre:
Autors:
Lloc de publicació:
Any de publicació:
Editorial:
ISBN (si està en premsa):
2. Informació sobre el capítol:
Títol del capítol:
Autors del capítol:
Estat(*):

Enviat/Rebut

Acceptat amb canvis pendents

En premsa


PART 3. CONGRESSOS I CURSOS (només per als GIE i SPIE que han rebut ajuda de la línia específica de la convocatòria per a congressos i cursos sobre docència)
La memòria justificativa final tindrà la següent estructura:
1.- Programa definitiu (incloent títol, dia i hora, activitats/continguts i ponents).
2.- Difusió (cartells, díptics, correus electrònics, web, etc.)
3.- Balanç de la participació (diferenciant l'assistència entre PDI de la UJI, PDI d'altres universitats, i altres assistents).
4.- Pressupost definitiu executat (amb detall de les fonts de finançament en cas que s'hagen utilitzat altres diferents a l'ajuda de la convocatòria d'innovació educativa de l’USE).
5.- Uns altres (opcional) (notes de premsa, actes, còpia de les ponències, materials del curs, avaluació de la satisfacció, etc.).



PART 4. MOBILITAT (només per als GIE i SPIE que han rebut ajuda de la línia específica de mobilitat del PDI de GIE i SPIE interuniversitaris)
La memòria justificativa final tindrà la següent estructura:
1.- Descripció de la mobilitat executada (incloent lloc de destinació, calendari, activitats/temàtiques/objectius treballats, etc.)
2.- Pressupost definitiu executat (amb detall de les fonts de finançament en el cas que s'hagen utilitzat altres diferents de l'ajuda de la convocatòria d'innovació educativa de l’USE).
3.- Uns altres (opcional) (valoració de l'activitat, possible impacte futur de l'estada, etc.).


