
 
 
 
 
Resolució de 8 de gener de 2018 per la qual s’aproven les bases de la 
convocatòria per al IX Concurs d’elaboració de materials 
d’orientació per a l'ensenyament secundari 
 
La Universitat Jaume I, a través de la Unitat de Suport Educatiu (USE), 
convoca un concurs, entre els orientadors i orientadores de secundària, 
dirigit a l’elaboració de materials d’orientació per als centres 
d’ensenyament secundari. 
 
Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de 
l’orientació materials que servisquen de referent i de punt de reflexió, 
alhora que d’ajuda, per a tots aquells professionals que treballen i 
s’esforcen per a realitzar la tasca orientadora en els centres educatius.  
 
El concurs es regeix per les següents:  
 
Bases 
 
Primera. Objectiu 
 
La finalitat de la convocatòria d’aquest concurs és la de fomentar entre 
els orientadors i orientadores de secundària la innovació i la creativitat 
en l’elaboració de materials d’orientació per als centres de secundària. 
 
Segona. Convocatòria 
 
La convocatòria es realitza en règim de concurrència competitiva, 
d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació de 
les seues bases. 
 
 



Tercera. Persones participants  
 
Aquest concurs està destinat a tots els orientadors i orientadores 
d’ensenyament secundari i als seus centres respectius vinculats amb la 
Universitat Jaume I (pertanyents a les províncies de Castelló, València, 
Alacant, Conca, Terol, Albacete i Tarragona). 
 
Es pot presentar el material en modalitat individual (un únic orientador 
o orientadora) o en modalitat grupal (un equip d’orientadors i 
orientadores, orientador o orientadora i tutor o tutora...). 
 
Cada persona només pot presentar una única proposta. Tan sols en el 
cas que hi participe en la modalitat grupal pot presentar dues propostes:  
una individual i una grupal (en cap cas, dues grupals).  
 
Quarta. Sol·licituds, documentació i termini de presentació 
 
Els treballs s’han de presentar al Registre General de la Universitat 
Jaume I o de forma telemàtica en http://www.uji.es/seu 
 
Cada participant ha d’aportar un material original i inèdit, que s’ha de 
presentar en suport informàtic o en paper.  
 
Així mateix, podran presentar-se en els registres i oficines a què es 
refereix l’article 16 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de procediment 
administratiu comú.  
 
El material es pot presentar en qualsevol de les dues llengües oficials 
de la Universitat Jaume I. En cada proposta han de figurar els següents 
aspectes: el títol, un resum (de 100 a 150 paraules) i les paraules clau. 
El material ha d’anar dirigit a l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius de grau superior 
(CFGS), al professorat d’aquests col·lectius, als pares i mares o als 
orientadors i orientadores. 
 
La temàtica sobre la qual ha de versar el material és l’orientació en 
l’ensenyament secundari (tutoria, presa de decisions, itineraris 
acadèmics, competències, valors...). Si hi ha informació inclosa en el 
material que no és original s’ha de citar la font de referència. 
 



El termini de presentació de treballs finalitza el primer dilluns de maig 
de 2018. 
 
Cinquena. Premis 
 
Es concedirà un únic premi en doble categoria:  
 
a. Premi als materials d’orientació: la persona o persones guanyadores 
rebrà un premi en metàl·lic de 450 €. A aquest premi s’ha d’aplicar la 
corresponent retenció de l’IRPF. 
b. Premi al centre d’ensenyament de secundària al qual està adscrit 
l’orientador o orientadora de 250. 
 
El premi s’imputarà al següent centre de despesa: 
VEOIE/D8/9G078/01. Aquest premi està condicionat a l’existència de 
crèdit pressupostari adequat i suficient en el corresponent exercici, que 
es farà públic abans de la resolució. 
 
 
Sisena. Jurat 
 
El jurat del concurs, que valorarà la qualitat dels treballs, l’originalitat 
i l’adequació a l’objectiu de la convocatòria, estarà format per:  
- Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació  
Educativa.  
-Iván José Barreda Tarrazona, director de la Unitat de Suport Educatiu.  
- Beatriz Bonet Amela, coordinadora de la Unitat d’Orientació 
Preuniversitària.  
 
L’actuació del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 40/2015, 
d’1d’octubre, de règim jurídic dels sector públic. 
 
El secretari o secretària alçarà acta on es motivarà l’elecció segons els 
criteris objectius que consten en la clàusula següent. Aquesta acta estarà 
signada també amb el vistiplau pel president o presidenta del jurat o 
persona que el substituïsca. 
 
El jurat pot proposar deixar el concurs desert si considera que els 
treballs no tenen la qualitat mínima desitjable. 
 



Setena. Criteris objectius de valoració de les obres presentades  
 
El jurat motivarà la millor obra i l’ordre decreixent de les obres entre 
totes les presentades d’acord amb els següents criteris de valoració i 
barem:  

a. Qualitat i redacció.................................................. màxim 3 punts  
b. Originalitat i innovació...........................................màxim 3 punts  
c. Aplicabilitat i adaptació als centres educatius.........màxim 4 punts  

 
En cas d’empat es decidirà per sorteig. 
 
La decisió del jurat s’emetrà durant el mes de maig de 2018, i es 
publicarà en la pagina web http://www.secundaria.uji.es. 
 
El lliurament del premi es farà en una sessió pública a la Universitat 
Jaume I.  
 
Vuitena. Resolució de la convocatòria 
 
Aquest premi l’adjudicarà el rector de la Universitat Jaume I mitjançant 
una resolució, tenint en compte l’informe emès pel Jurat, sense 
perjudici de les delegacions de firma aprovades d’acord amb l’article 
12 de la Llei 40/2015, d’1d’octubre, de règim jurídic dels sector públic. 
En la resolució s’indicarà, com a mínim, el nom de les persones 
beneficiàries i el premi concedit.  
 
 
Novena. Publicació de la resolució de la convocatòria, 
comunicacions i notificacions d’incidències. 
 
La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de l’UJI 
i s’hi indicaran els recursos que es poden interposar contra aquella i el 
termini i òrgan davant els quals s’han d’interposar.  
 
Igualment, qualsevol comunicació o notificació d’incidències o altres 
qüestions que puguen sorgir durant la tramitació d’aquest procediment 
es publicaran en la pàgina web de l’UJI.  
 
 
 



Desena. Obligacions de les persones premiades 
 
D’acord amb els resultats del concurs, les persones guardonades han de 
presentar l’acceptació del premi en el Registre General i oficines a què 
es refereix l’article 16 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de procediment 
administratiu comú, en el termini de 15 dies comptadors des de la data 
de publicació de la resolució del concurs, d’acord amb el que disposa el 
punt següent. La dita acceptació s’ha de dirigir a Rectorat de la 
Universitat Jaume I i s’ha d’efectuar segons el model d’acceptació que 
s’inclou en l’annex II d’aquesta convocatòria.  
 
En el cas que la persona premiada no realitze el tràmit indicat es 
considerarà que rebutja el premi.  
 
Onzena. Lliurament dels premis 
 
El premi s’atorgarà una vegada resolt el concurs i quan els beneficiaris 
hagen aportat l’acceptació del premi i la fitxa de tercers degudament 
emplenada. A aquest efecte, podran aconseguir aquesta fitxa en el 
Servei de Control Intern de la Universitat Jaume I o en la següent adreça 
electrònica: http://www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/terc-es.pdf. 
 
Dotzena. Règim jurídic 
 
La presentació a la convocatòria del present concurs suposa acceptar 
completament aquestes bases. L’incompliment d’aquestes bases 
determinarà l’exclusió automàtica del concurs.  
 
Qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases serà resolt per 
l’organització del concurs. 
 
A aquesta ajuda li són d’aplicació les bases d’aquesta convocatòria, els 
preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les disposicions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d’ Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions i les seues respectives normes de desenvolupament. 
Supletòriament, s’hi aplicaran les restants normes de dret públic i, si no 
n’hi havia, les normes de dret privat. 
 



Contra la resolució d’adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des 
de l’endemà de la publicació en la pàgina web www.uji.es. 
 
No obstant això, les persones interessades poden interposar un recurs 
de reposició davant del Rectorat en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de la publicació; en aquest cas no es podrà interposar el 
recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf anterior fins 
que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de 
reposició, d’acord amb el que disposen l’article 123 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
 
El rector, i per delegació de firma, (Resolució de 17/06/2014), 
 
 
Pilar García Agustín 
Castelló de la Plana, 8 de gener de 2018 
 


