Junta de Facultat del 30/10/2018

4.- Informació sobre les convocatòries internes d'innovació docent
Extracte de les actes de la Subcomissió de la Comissió d’Economia i Serveis (24 de juliol i 11 d’octubre) per a la resolució de
convocatòria del Programa intern de Millora i innovació docent 2018
Convocatòria Juliol de 2018
Professor/a
Finalitat de l'ajuda
Import
Resolució Import
Observacions
responsable
sol·licitat
concedit
Sandra Saura Mas Disseny eficient i formació per 2.480 €
Aprovada
Pendent
El professorat responsable haurà de
l’hort agroecològic de la facultat
amb
reformulació
reformular parcialment el projecte i el seu
de Ciències de l’Educació
condicions pressupost
pressupost eliminant les despeses de formació
no contemplades en la convocatòria.
Anna Díaz Vicario ARPA-Aula de Recursos per 2.500 €
Aprovada
2.500 €
l’avaluació
Maria Prat Grau
Pauses Actives de Salut Integral 2.030 €
Aprovada
1.500 €
Es denega el finançament de l’assistència a
parcialment
Congressos ja que el concepte de formació no
es contempla en la convocatòria
Cristina González Formació per a l’ús i adquisició 1.700 €
Aprovada
200 €
Es desestima la formació demanada derivantMartín
de la competència digital dins
parcialment
ne la demanda a l’IDES, es desestima el
l’àrea de música
material informàtic i audiovisual ja que es pot
derivar en altres ajuts destinats a aquests
materials. S’aprova la resta de despeses
presentada (200€).
Sílvia
Blanch Laboratori d’Infantil
2.500 €
Aprovada
2.500 €
Gelabert
Josefina
Sala Realització de mini vídeos per 2.500
Aprovada
Pendent
S’encarrega la realització tècnica dels vídeos
Roca
donar a conèixer els grups de
amb
d’anàlisi amb al Servei d’Audiovisuals de la Facultat en les
recerca de la Facultat
condicions el
Servei condicions que estableix el seu reglament de
d’Audiovisuals funcionament.
Laura
Arnau La
professionalització
dels 2.500 €
Aprovada
Pendent de la Es demana a la professora responsable que
Sabatés
estudiants d’educació social en
amb
nova
faci aclariments i reformuli la proposta i el seu
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Diego
Ceacero

els contextos de pràctiques:
experiències en els centres i
àmbits d’intervenció.
Castro Analitzar
les
possibilitats 2.500 €
didàctiques i limitacions de
l'aprenentatge vivencial com a
metodologia a la Facultat de
Ciències de l'Educació

Convocatòria d’octubre 2018
Professor/a
Finalitat de l'ajuda
responsable
Ibis Álvarez

Potenciar la interdisciplinarietat i
col·laboració entre els docents
que exerceixen la funció de
tutors del PIV i V del Grau
d’Educació Primària per afavorir
la Competència Intercultural dels
futurs mestres

Neus GonzálezMonfort

Carla Quesada
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condicions

documentació pressupost en el nou termini de presentació de
propostes del mes de setembre.

Aprovada
amb
condicions

Pendent de la Es demana al professor responsable que faci
nova
aclariments i reformuli la proposta i el seu
documentació pressupost en el nou termini de presentació de
propostes del mes de setembre.

Resolució
Import
sol·licitat

Import
concedit

Observacions

940 €

Aprovada

Pendent
d’anàlisi amb
el Servei
d’Audiovisuals

S’encarrega la realització tècnica dels vídeos
al Servei d’Audiovisuals de la Facultat en les
condicions que estableix el seu reglament de
funcionament.

Recuperar, actualitzar i enriquir
el fons de recursos didàctics,
materials i informàtics per al
desenvolupament de les
assignatures, seminaris i
activitats docents i formatives a
càrrec del departament.

2.500 €

Aprovada
parcialment

1.500 €

Se li atorga 600€ per material de gamificació.
L’apartat de material literari es pot demanar a
la biblioteca perquè es compri amb els diners
que la Facultat destina a aquesta partida.
S’atorga 900 € a material de simulació
arqueològica sempre i quan el departament de
prehistòria no el tingui o la Facultat no en
pugui disposar.
Es desestima el programari informàtic in
design.

Projecte d’innovació i millora
docent en la competència de

2.500 €

Aprovada
parcialment

1.900 €

Se li atorga 1.000€ pel disseny i edició de la
pàgina web sempre i quan sigui un recurs per

Recerca en Educació CompREd.

Sandra Saura

Disseny, implementació i
avaluació del co-teaching
transdisciplinar per a la millora
de la docència de l’assignatura
Societat, ciència i cultura.

María Alejandra
Bosco

Fomentar l’interès per la lectura
d’articles
científics
i
de
divulgació vinculats a la tasca
professional en l’educació
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la Facultat.
Se li atorga 900€ per material fungible.
Es demana aclariments sobre l’apartat “Edició
i revisió del contingut del repositori”.
2.500

Aprovada
parcialment

1.300

Se li atorga 1.200€ per la publicació digital
indicant que es posin en contacte
preferentment amb el servei de publicacions de
la UAB.
Se li atorga 100€ per l’adquisició de material
fungible.
Es desestima l’apartat d’accions de
transferència de coneixement ja que aquests
ajuts no van destinats a subvencionar la
participació en jornades i/o congressos.
L’apartat d’adquisició de llibres es deriva a les
biblioteques amb els recursos que la Facultat
destina a aquest apartat.

2.200 €

Aprovada
parcialment

1.000 €

Se li atorga 1.000 € al projecte. Realitzades les
produccions a finals de desembre de 2018 es
valorarà la continuïtat de la resta del projecte
amb pressupost 2019.
Des de la subcomissió es reclamarà als
destinataris dels ajuts una memòria.

