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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 cursos i congressos

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:

X
1. Vistiplau de la direcció del departament (obligatori)


X
2. Sol·licitud d’ajuda per a l’organització de formació i congressos d’innovació educativa


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 l’acció de formació del professorat titulada: 	
	
	










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




Imprès 2. Sol·licitud d’ajuda per a l’organització de formació i congressos d’innovació educativa



DADES GENERALS SOBRE L’ACCIÓ FORMATIVA/CONGRÉS

TÍTOL DE L’ACCIÓ FORMATIVA/CONGRÉS SOBRE INNOVACIÓ EDUCATIVA 






ACRÒNIMS dels GIE/SPIE que participen en aquesta sol·licitud

GIE/SPIE 1:










GIE/SPIE 2:










GIE/SPIE 3:










GIE/SPIE 4:











Direcció de l’acció formativa/congrés
Aquesta acció formativa/congrés serà dirigida per (els comunicats i l’ajuda econòmica s’assignarà al PDI que ocupe el primer lloc dels dos següents):
1

2



Àmbit de l’acció formativa/congrés

Es tracta d’un projecte de titulació/departament:
SI


NO




PROPOSTA DE L’Acció formativa/congrés sobre innovació Educativa

Cal desenvolupar la proposta amb el següent guió:
	Títol de l’activitat
	Objectius de l’acció formativa/congrés
	Continguts/Temari
	Ponents
	Planificació (dades i durada)

Pressupost (detallat per conceptes)


