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PREÀMBUL 
El dia 22 de febrer de 2012 el Consell de Govern de la Universitat Jaume I va aprovar el 
Programa de reconeixement de grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris permanents 
d’innovació educativa (SPIE) de la Universitat Jaume I per a oferir reconeixement a les 
trajectòries d’aquells equips docents que han portat i encara porten a cap bones pràctiques 
educatives i que demostren estar interessats a millorar de forma contínua la seua tasca i la 
qualitat de la docència en aquesta universitat. A més de millorar la qualitat educativa, amb 
aquest programa també es pretén contribuir perquè el professorat de l’UJI atorgue un major 
valor a la docència: la funció docent ha de considerar-se tan important i rellevant com ho és 
la investigació, i cal incrementar la relació i l’intercanvi entre la docència i la investigació, de 
forma que els equips d’investigació de l’UJI potencien la innovació i investigació en 
docència. 

En el primer any de vigència del programa la resposta del professorat de l’UJI ha estat 
altament positiva: més de 400 docents s’han incorporat a algun dels equips docents 
oficialment reconeguts. És a dir, més d’un terç de la plantilla global de professorat estan 
compromesos a innovar la docència durant dos cursos acadèmics consecutius. 

Al juliol de 2012, mitjançant la convocatòria d’innovació educativa del curs 2012/13 va oferir-
se suport econòmic per al funcionament de tots els grups reconeguts en el programa i, a 
més a més, es va incloure una línia d’ajuda específica per a emprendre accions 
innovadores. 

Davant la important i positiva acollida que el Programa de reconeixement de GIE i SPIE ha 
mostrat entre el professorat de la nostra universitat, així com el rellevant paper que està 
mostrant per a la dinamització de la innovació educativa i la millora de la qualitat de la 
docència, es complementa amb la present reglamentació que pretén permetre una 
implantació del programa amb transparència i màxima efectivitat, al mateix temps que tracta 
de facilitar la participació als docents. 
 
 

CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ DELS EQUIPS DOCENTS 

Article 1. Definició i objectius dels GIE i SPIE 
1. Un grup d’innovació educativa (GIE) és un equip docent constituït per un mínim de tres 
PDI de l’UJI que han de col·laborar durant almenys dos cursos acadèmics en la investigació 
i posada en acció d’iniciatives de millora de la seua docència. 

2. Un seminari permanent d’innovació educativa (SPIE) és un grup estable constituït per un 
mínim de dotze PDI de l’UJI que es reuneixen periòdicament durant almenys dos cursos 
acadèmics per a formar-se i intercanviar experiències docents i reflexionar de forma 
compartida sobre algun aspecte concret de la docència universitària i/o de la professió 
docent. Per tant, en un SPIE és desitjable l’heterogeneïtat i interdisciplinarietat dels 
participants i de la seua docència. 

3. Els diferents GIE i SPIE administrativament es consideren adscrits al departament a què 
pertany el professorat que exerceix la direcció d’aquest. 

 
Article 2. Noms dels equips docents 
1. Cadascun dels grups d’innovació educativa (GIE) ha de proposar un nom que comence 
per “Grup d’Innovació Educativa”. A més d’aquest nom extens s’ha de proposar un acrònim 
d’un màxim de vuit lletres o caràcters. 

http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/GIEiSPIE.html
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2. Cada un dels seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) ha de proposar un nom 
que comence per “Seminari Permanent d’Innovació Educativa” i s’ha de deixar clara la 
temàtica principal objecte del SPIE. A més d’aquest nom extens s’ha de proposar un 
acrònim d’un màxim de vuit lletres o caràcters. 

3. Les denominacions dels equips docents han de ser clares, específiques i relacionades 
amb les línies de treball pròpies. Ni els noms extensos ni els acrònims poden coincidir o 
donar confusió amb els noms d’altres GIE o SPIE, ni amb grups d’investigació ja donats 
d’alta en el registre previst en la Normativa de grups d’investigació de l’UJI gestionada per 
l’OCIT. 

 
Article 3. Sol·licitud de reconeixement de nous GIE i SPIE 
1. Cada any de vigència del Programa de reconeixement de GIE i SPIE s’obrirà un termini 
de trenta dies al mes d’abril perquè PDI de l’UJI constituïsca nous GIE i SPIE i demanen el 
seu reconeixement oficial. A la pàgina web de l’UJI gestionada per l’USE es facilitaran els 
oportuns formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb aquest programa. 

 

CAPÍTOL II. PARTICIPACIÓ EN ELS GIE I SPIE 

Article 4. Components dels equips docents 
1. Un grup d’innovació educativa (GIE) ha d’estar format per un mínim de tres PDI de l’UJI. 

2. Els GIE poden donar d’alta com a “membres col·laboradors”, per un temps limitat i 
restringit a unes tasques concretes vinculades a la innovació educativa, professionals, 
personal docent d’altres nivells educatius o d’altres universitats, així com personal becari i 
investigador de la mateixa UJI sense docència. 

3. Un seminari permanent d’innovació educativa (SPIE) ha d’estar format per un mínim de 
dotze PDI de l’UJI i, opcionalment, per altres membres no docents de l’UJI (professionals, 
professorat de secundària, alumnat, professorat d’altres universitats, etc.). 

4. Una finalitat de la docència universitària i la seua innovació dins de l’EEES és la 
internacionalitat i la cooperació educativa interuniversitària. Per tant, és convenient incloure 
en els equips docents PDI d’altres universitats públiques nacionals i estrangeres, 
especialment, per a demanar futures ajudes a convocatòries d’innovació i investigació 
educativa tant pròpies de l’UJI com nacionals i internacionals.  

5. Tots els membres de l’equip docent es comprometen a participar en el respectiu GIE o 
SPIE per un mínim d’un curs acadèmic. 

 
Article 5. Direcció dels equips docents 
1. La direcció d’un GIE ha de recaure en un únic PDI funcionari o fix laboral amb dedicació a 
temps complet de l’UJI, amb almenys deu anys d’experiència en docència universitària 
avaluada positivament, que haja dirigit, com a mínim, un projecte de la convocatòria 
d’innovació educativa de l’UJI els últims cinc anys o haja demostrat una trajectòria rellevant 
en innovació educativa i millora de la qualitat de la docència.  

2. La direcció d’un SPIE ha de recaure en un PDI de l’UJI. En funció de les dimensions del 
seminari i de les possibles subcomissions i línies d’interès i treball d’aquest, un SPIE pot 
comptar amb un màxim de tres codireccions (incloent-hi la direcció d’aquest). 

http://www.uji.es/bin/ocit/docs/normgi.pdf
http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/innoedu/GIEiSPIE.html
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3. La direcció d’un GIE o SPIE ha de:  

3.1. Coordinar i representar l’equip docent.  

3.2. Elaborar i lliurar les memòries justificatives de les tasques portades a terme per 
l’equip.  

3.3. Promoure la sol·licitud d’ajudes per a la innovació educativa i per a la investigació 
docent (ajudes nacionals i internacionals).  

3.4. Facilitar la informació que se li demane des de l’USE i des del VEOIE per a valorar el 
programa i donar difusió a les iniciatives.  

3.5. Gestionar altes i baixes dels membres de l’equip docent. 

4. En els projectes de millora i innovació educativa concrets d’un curs acadèmic la direcció 
de l’equip pot delegar la direcció del projecte en un altre membre de l’equip.  

  
Article 6. Participació i dedicació en diferents equips docents 
1. La dedicació màxima d’un PDI pot ser de fins al 100% en cadascuna de les dues línies o 
modalitats d’equips docents (GIE i SPIE). 

2. Si un PDI participa simultàniament en dos GIE, la seua participació en cadascun d’ells ha 
de ser del 50%, i igualment si simultanieja dos SPIE. 

3. Només es poden simultaniejar equips docents en una de les dues línies o modalitats (GIE 
o SPIE), de manera que el màxim de participacions per PDI és de tres equips docents. 

4. Exercir la direcció d’un GIE o SPIE implica una dedicació a aquest del 100%. Per tant, ser 
director o directora impossibilita participar en un altre equip docent de la mateixa línia o 
modalitat; i si es dirigeix alhora un GIE i un SPIE el màxim d’equips docents en què es pot 
participar es redueix a dos (un per línia o modalitat). 

5. Excepcionalment, els vicedegans o vicedeganes i vicedirectors o vicedirectores de grau i 
coordinadors o coordinadores de màster, i els coordinadors o coordinadores de curs dels 
graus, poden simultaniejar dos GIE o dos SPIE encara que n’exercisquen la direcció, 
sempre que aquesta tinga caràcter institucional. 

6. A l’efecte de sumar el nombre de PDI que és requisit mínim obligatori per a constituir un 
GIE  o un SPIE s’ha de tenir en compte la dedicació dels seus membres, de manera que el 
PDI que simultanieja equips docents de la mateixa modalitat només computarà el 50%. 

 

CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DELS GIE I SPIE 

Article 7. Obligacions dels equips docents 
1. Cada GIE i SPIE està obligat a elaborar un pla de treball que indique els objectius 
d’innovació i formació docent que es proposen per a un període de dos cursos acadèmics.  

2. Cada curs acadèmic es valoraran els resultats dels equips. Amb aquesta finalitat cal 
presentar una memòria final a l’USE consistent en un dossier on es recullen els textos dels 
articles o comunicacions enviats a jornades o revistes científiques sobre docència 
universitària 

3. Els SPIE, com a espai de formació permanent, 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. 
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4. A petició del vicerectorat amb competències en innovació o professorat, tant els GIE com 
els SPIE han de col·laborar amb l’USE en la formació del professorat novell en formació i 
professorat que necessite millorar les seues avaluacions docents. 

 

Article 8. Drets del equips docents 
1. Els equips docents poden fer la difusió que estimen oportuna del treball d’innovació i 
investigació educativa que és de la seua propietat. 

2. Després de la presentació del dossier a l’USE amb les publicacions de cada curs 
acadèmic, els GIE i SPIE, i tots els seus membres, tenen dret a rebre la certificació de la 
seua participació en un projecte d’innovació educativa.  

3. En funció de la disponibilitat pressupostària de l’UJI en cada exercici econòmic, els GIE i 
SPIE poden gaudir de finançament per al seu funcionament a càrrec de les convocatòries 
d’innovació educativa. A més a més, en la mateixa convocatòria s’inclouran línies de 
finançament exclusiu per a les seues iniciatives de millora i la difusió d’aquestes. 

4. La participació en un SPIE és un mèrit rellevant per a reconèixer futurs GIE. 

5. Tots els equips docents oficialment reconeguts tenen dret a gaudir de suport i 
assessorament tècnic de l’USE respecte a la docència i la seua innovació. 
 

CAPÍTOL IV. REGISTRE OFICIAL DELS GIE I SPIE 

Article 9. Registre i difusió oficial 
1. Tots els GIE i SPIE reconeguts oficialment per l’UJI s’han de donar d’alta en un registre 
únic administrat per l’USE. 

2. De l’aprovació de les altes de nous GIE i SPIE i del seguiment del registre s’ocupa el 
mateix Comitè Científic de Millora Educativa responsable de revisar les sol·licituds de 
reconeixement. Aquest comitè ha d’avaluar el programa, informar-lo i assessorar en la 
interpretació del present reglament i el seu desenvolupament. 

3. El registre de GIE i SPIE s’ha d’actualitzar i fer públic cada curs acadèmic en dos 
moments: mitjançant la resolució de reconeixement de nous GIE i SPIE sol·licitats en el mes 
d’abril, i després de la resolució definitiva de projectes concedits a càrrec de la convocatòria 
d’ajudes per a projectes d’innovació educativa de l’USE. 

4. Tots els equips tenen dret a l’accés a la informació, l’actualització de la informació 
recollida en el registre i al tractament i difusió respectuosa de la informació. 

5. El reconeixement de GIE i SPIE té un vigor de dos cursos acadèmics. Mentre continue 
vigent el programa de reconeixement, el Comitè Científic de Millora Educativa ha de valorar 
els resultats dels equips docents després dels dos cursos i proposar la renovació del 
reconeixement. Els grups que no superen aquesta avaluació causaran baixa automàtica del 
registre i no podran sol·licitar de nou l’alta de l’equip durant els següents dos anys. 
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CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ DEL REGISTRE DE GIE I SPIE RECONEGUTS 

Article 10. Canvis en la composició dels equips docents (altes i baixes) 
1. Les modificacions de la composició d’un GIE es poden sol·licitar sempre que es continuen 
respectant tots els criteris de constitució d’aquests. Per a incorporar un PDI a un grup ja 
constituït, reconegut i donat d’alta al registre, s’ha de presentar per Registre general de l’UJI, 
una sol·licitud adreçada a l’USE per part de la direcció del GIE o SPIE, juntament amb la 
firma del PDI interessat. 

2. Les modificacions de l’equip oficial poden efectuar-se en dos moments: durant el termini 
de sol·licitud de reconeixement de nous GIE i SPIE per al següent curs acadèmic (prevista 
en el programa al mes d’abril de cada any), i aprofitant el període i procediment de sol·licitud 
de projectes en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa de l’UJI.  

3. Per a canviar la direcció d’un GIE o un SPIE cal acordar-ho entre tots els membres de 
l’equip docent i s’ha de fer per a un període mínim d’un curs acadèmic sencer. 

4. Fora dels dos terminis oficials de modificació, només s’actualitzaran les modificacions 
derivades de situacions personals i laborals excepcionals (contractes i descontractacions de 
PDI, baixes laborals, etc.). Aquestes modificacions excepcionals s’han de reflectir en la 
informació feta pública en el següent termini oficial de modificació. 
 

Article 11. Fusió d’equips docents 
1. Des de les direccions de dos o més equips docents diferents (GIE o SPIE) pot demanar-
se la fusió en un únic equip docent. 

2. Quan en dos SPIE o dos GIE coincidisquen el 50% o més dels seus membres ambdós 
han d’integrar-se en un únic SPIE o GIE. 

3. La fusió de l’equip oficial pot efectuar-se en dos moments: durant el termini de sol·licitud 
de reconeixement de nous GIE i SPIE per al següent curs acadèmic (prevista en el 
programa al mes d’abril de cada any), i aprofitant el període i procediment de sol·licitud de 
projectes en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa de l’UJI.  
 

Article 12. Baixa d’equips docents 
1. La direcció d’un GIE o SPIE pot demanar la baixa del registre mitjançant la presentació 
per registre general d’una proposta motivada de baixa. Aquesta proposta ha d’estar 
acompanyada de l’acceptació de tota la resta de PDI que conforma el grup. 

2. El Comitè Científic de Millora Educativa pot proposar la baixa, mitjançant informe raonat, 
d’aquells equips amb una manifesta inactivitat o davant l’incompliment del present 
reglament. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació pel Consell de Govern de 
l’UJI. 
  


