RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ I
DE MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT 2022
La Comissió d’Avaluació de les propostes dels Projectes de Suport a la Innovació Docent i de Millora de la
Qualitat Docent reunida, el 22 de juliol del 2022 constituïda per: María Valdés (Vicerectorat d'Estudis i
d'Innovació Docent), Maite Carrassón (Vicerectorat de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica), Anna Cros
(Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació), Anna Ortiz (Sotsdirectora de l’Institut de Ciències de
l’Educació), Carme Ruíz (Coordinadora per al Desenvolupament Professional del PDI), Neus Fitó (Cap de
la Unitat de Formació), Josep Àngel Guimerà (en representació del deganat de la Facultat de
Comunicació), Daniel Yero (en representació del deganat de la Facultat de Biociències), Maria Dolors
Izquierdo (en representació del deganat de Facultat de Veterinària), Gemma Puigvert (en representació
del deganat de Facultat de Filosofia i Lletres) i Sarai Sabaté (tècnica de la Unitat de Formació), una vegada
revisades les al·legacions rebudes en el termini, resol:
1.

Que els següents projectes, que compleixen els criteris de la convocatòria i han estat valorats positivament
per la Comissió d’Avaluació, rebran suport econòmic i reconeixement institucional com a bona pràctica,
una vegada presentada la memòria del projecte:

PROJECTES A
IP

PROJECTE

CENTRE

PRESSUPOST

Facultat de Ciències
de la Comunicació

982,00 €

BARRIO FRAILE ESTRELLA

Necessitats comunicatives de les entitats socials: cerca de
solucions a través de l'aprenentatge-servei

BASSOLS TEIXIDO ANNA
MARIA

El pòster científic com a eina d’avaluació de les pràctiques de
Bioquímica

Facultat de
Veterinària

250,00 €

CAÑABETE PEREZ, JOSEP

El debat acadèmic com a eina d'innovació docent per introduir
la perspectiva de gènere

Facultat de Dret

1.000,00 €

CUBELLS SERRA JENNY

Disseny i implementació de Programes d’intervenció en
violències masclistes en el CP Brians 1 (mòdul de dones), el CP
Quatre Camins (mòdul DAE/DID) i el CP de Joves.

Facultat de Psicologia

1.000,00 €

FUKUDA, MAKIKO

Anàlisi de processos i materials per a la millora de
l’aprenentatge de kanji

Facultat de Traducció
i d’Interpretació

1.000,00 €

GAVARRO ALGUERÓ ANNA

Recursos multimèdia en obert per a l’ensenyament i
aprenentatge de la lingüística, l’adquisició i les patologies del
llenguatge

Facultat de Filosofia i
Lletres

961,41 €

Escola d’Enginyeria

1.000,00 €

Facultat de Ciències
de l’Educació

1.000,00 €

Facultat de
Biociències

- €

Facultat de Ciències
de l’Educació

1.000,00 €

Facultat de
Biociències

1.000,00 €

Escola d’Enginyeria

1.000,00 €

Facultat de Filosofia i
Lletres

800,00 €

Facultat de
Biociències

1.000,00 €

Facultat de Medicina

700,00 €

JARIOT GARCIA MERCE

Millora de la retroalimentació en els sistemes d’autoavaluació
d’exercicis de programació
Aprenentatge Basat en la Investigació (ABI). Un model
d’aprenentatge seqüencial en les assignatures de grau de la
Facultat de Ciències de la Educació

MARTÍ SISTAC OCTAVI

Criptomoneda acadèmica per reforçar l’aprenentatge de
l’avaluació entre iguals de l’alumnat dels seus projectes
originals d’innovació científica

NOGUERA FRUCTUOSO
INGRID

Re-flip: estratègies per a la regulació de l’aprenentatge en
contextos d’aula invertida

GONZALEZ SABATÉ JORDI

PIÑOL PASCUAL JOSEP

Debats actuals en Ecologia i en Ciències Ambientals

SÁNCHEZ PUJADAS
FRANCISCO JAVIER

Desenvolupament d’eines pel seguiment en temps real de
problemes i pràctiques.

SANZ ZARAGOZA, ANDREA

SAURA SANDRA

VILALLONGA PUY RAMON

El podcast acadèmic com a eina d'aprenentatge actiu al mínor
en estudis bascos
Biodiversitat virtual: cap a la virtualització i la gamificació de
les espècies amenaçades,
rares o protegides
Millora en el procés d’aprenentatge i la participació en les
tècniques quirúrgiques per els
alumnes del Grau de Medicina en la pràctica clínica a
quiròfans

PROJECTES B
IP
GIFREU FONT JUDITH

GRAU REBOLLO JORGE

GIRALDO LUQUE, SANTIAGO

ION GEORGETA

GONZALEZ MARCEN MARIA
DE LA PALOMA
CASILLAS
VILADERRAMS
SONIA
MARTÍ ESCALÉ, RAMON

2.

PROJECTE

CENTRE

Desenvolupament de metodologies actives, aps i ABR,
aplicades a les assignatures de Pràctiques Externes i TFE. Una
acció tutorial transversal i interdisciplinària envers
Els ODS
L’ aprenentatge basat en reptes com a estratègia de millora de
la formació i l’ocupabilitat a
Les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres en el marc de
l’eciu University.
Aprendizaje activo para futuros periodistas: potenciar
competencias transversales con metodologías de aprendizaje
innovadoras
Cap a una avaluació més ètica i justa de les competències
vinculades a la ocupabilitat dels futurs professionals de
l’educació
Competències i contextos d’aprenentatge de les pràctiques de
camp del grau d’arqueologia: un model de docència singular
Peer Power: disseny, implementació i avaluació d’un programa
de tutoria entre iguals a la Facultat de Biociències com a eina
per atendre a la diversitat
Transformació de la metodologia docent dels laboratoris de
telemàtica del grau d’enginyeria de telecomunicació
(TECTONIC)

Facultat de Dret

PRESSUPOST

2.400,00 €
Facultat de Lletres
2.000,00 €
Facultat de Ciències
de la Comunicació
2.200,00 €
Facultat de Ciències
de l’Educació
2.500,00 €
Facultat de Lletres
2.500,00 €
Facultat de
Biociències
2.500,00 €
Escola d’Enginyeria
2.500,00 €

Que els següents projectes, han estat exclosos per no complir els requisits de la convocatòria i/o els termini
de presentació de sol·licituds.
• Reading Circles: A methodolgoy to challenge learners to engage, collaborate and reflect.
• El camí de la llum.
• Construïm l’Univers peça a peça.
• La gamificació cooperativa com a eina per a treballar i avaluar resultats d’aprenentatge
relacionats amb la gestió sostenible dels recursos".
• “Pensament visual”: una manera de pensar; una manera d’aprendre.
• Impressió 3D de models de proteïnes: un aprenentatge cinestèsic per millorar la comprensió de
la seva estructura."

3.

Que es publica la resolució definitiva a l’espai web de la UAB.

2022.07.27
13:00:13
+02'00'
I per a què consti, signa la resolució:
Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, que presideix la Comissió Avaluadora

Aquesta resolució podrà ser recorreguda en alçada d’acord amb el que estableix l’article 121 i següent
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

