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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA 2010. 
Procediment i resolució. 

 
Projectes dotats d’un ajut 

Modalitat A 

Responsable Títol Import Concedit 

RUTH RAVENTÓS PAGÈS Canal AsaiU i Canal GsiU, assignatures de la Fib al iTunesU de la UPC 4800

MOISES GRAELLS SOBRE 
Plataforma wireless per a la informatització de les pràctiques dels 

Laboratoris d'Enginyeria Química de l'EUETIB 
4800 

BEATRIZ RUIZ OLAZABAL 
FCC-UPC –II. Fitxes interactives de comprovació de càlcul d'elements 

constructius. Sabates 
3000 

MONTSERRAT ALSINA 
AUBACH 

Material didàctic amb la verbalització de llenguatge simbòlic com a suport de 
l’aprenentatge en anglès de continguts tècnics 

4000 

ROBERTO VILLAFÁFILA 
ROBLES 

Laboratori remot de proteccions elèctriques 1000 

JAIME DELGADO MERCÉ Creació de tests d’autoavaluació en moodle 3000
MÓNICA BREITMAN 

MANSILLA 
Creació de material en format vídeo com a suport a les assignatures de 

matemàtiques en el Campus Atenea 
4000 

ANNA BONSFILLS 
PEDRÓS 

Elaboració de materials docents interactius en enginyeria química: 
Bescanviadors de calor 

3000 

PERE CRUELLS PAGÈS 
Elaboració i disseny de material docent per a l'autoaprenentatge i suport a la 

docència de matemàtiques per a l'arquitectura 
4000 

FELIX FREITAG Pràctiques en PlanetLab per a les assignatures de sistemes distribuïts 4000 
JORDI OLIVERAS 

SAMITIER 
Arquitectura audiovisual 3200 

MIQUEL RALLÓ 
CAPDEVILA 

e-Pràctiques autoavalaubles amb WIRIS i WIRIS-Quizzes 2000 

ALEJANDRO JOSA 
GARCÍA-TORNEL 

Implantación y perfeccionamiento, mediante el entorno virtual ATENEA y 
nuevas metodologías docentes, de herramientas telemáticas y actividades 

útiles para la formación y evaluación de los estudiantes 
2720 

 Total Assignat Modalitat A: 43520€ 

 

Modalitat B 

Responsable Títol Import Concedit 

MARIA ALBERICH 
CARRAMIÑANA 

Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a 
secundària 

9000 

ROSA RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS 

Integració i avaluació de competències genèriques als Graus de l'ETSEIB 9000 

FERMÍN SÁNCHEZ 
CARRACEDO 

Implantació de les competències transversals al Grau en Enginyeria 
Informàtica a la FIB 

9000 

JOSE MANUEL GOMEZ 
SOBERON 

Cuestionarios virtuales e interactivos como mejora del aprendizaje 
significativo-activo 

700 

ERNEST REDONDO 
DOMÍNGUEZ 

Estudi d'implementació de la docència amb tablets-pc, pissarres digitals i 
vídeo, en un nou tipus d'aula multimèdia per l'ensenyament presencial i 

semi-presencial de diferents assignatures del grau d'Arquitectura 
8000 

ANA CADENATO MATIA Elaboració de material per a l’avaluació d’assignatures de Química 8000
ROSER GORCHS 

ALTARRIBA 
Valoració, Replantejament i Actuacions de Millora del Pla de Mentorització a 

l’EPSEM (UPC) 
8000 

PEDRO DELICADO 
USEROS 

Tutories properes en el Grau en Estadística UB-UPC 8000 

MONTSERRAT CORBALÁN 
FUERTES 

Realització de vídeos docents, amb la formula mediatic, per millorar 
l’aprenentatge autònom 

8000 

FRANCESC POZO 
MONTERO 

Autoaprenentage i Autoavaluació en les noves assignatures de 
Matemàtiques dins del marc del sistema ECTS en l'entorn ATENEAlabs 

6000 

RAMON COSTA CASTELLÓ 
Treballs pràctics en les sessions presencials i l’autoaprenentatge en el 

màster d’automàtica i robótica del departament d’ESAII 
5000 

CARLES JOAN LLOP 
TORNÉ 

Taller de projectes. Eines web i competències transversals (o genèriques) 6000 

JORDI SEGALAS CORAL Design Project Semester 5000 
MARIA ROSA ESTELA 

CARBONELL 
Creació de material audiovisual de Càlcul 5000 

ALBERT RUBIO GIMENO 
Disseny i implantació de les assignatures de programació als nous Graus 

d'Enginyeria Informàtica 
6000 

SANTIAGO ROYO ROYO 
Disparant l'adquisició de competències d'òptica oftàlmica moderna amb 

l'aprenentatge basat en projectes 
3629 

 Total Assignat Modalitat B: 104329€ 

 

 Import Total Assignat (modalitats A i B) 147.849 € 
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA 2010 – PROCEDIMENT SEGUIT PER A LA RESOLUCIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 
Equip avaluador 
 
Per aquesta convocatòria d’ajuts, l’avaluació ha estat realitzada per l’ICE, per encàrrec de Xavier Colom, VR de Docència i Estudiantat. 
 
 
Avaluació i assignació dels imports dels ajuts 
 
Atenent a les bases de la convocatòria, per a cada projecte s’han valorat els següents aspectes, amb les seves corresponents 
ponderacions: 
 
 

 
 
Aspectes d’impacte en la millora de la docència i de l’aprenentatge (30%) 
 
Es valorarà que hi hagi un impacte directe qualitatiu tant en el rendiment acadèmic com en facilitar l’aprenentatge autònom, el 
seguiment de l’aprenentatge i l’augment de l’assistència en el marc de les assignatures beneficiàries. Es valorarà l’impacte indirecte 
en quant a publicacions, ponències o congressos mitjançant els quals es preveu donar difusió al projecte i als resultats obtinguts. 
 
Es valorarà que es descrigui suficientment la situació actual dels elements d’aprenentatge que es vulguin abordar i els indicadors de 
qualitat docent proposats que es pretenen mesurar per a valorar el projecte. 
 
 
Aspectes d’organització, seguiment i coherència de la proposta (40%) 
 
Es valorarà que el pla de treball sigui coherent amb uns objectius viables i una metodologia detallada en la que s’especifiquin les 
diferents etapes i els rols dels participants. 
 
Es valorarà el sistema de seguiment de l’execució del projecte i de valoració dels resultats obtinguts, així com la previsió d’introducció 
de millores amb posterioritat al projecte. Es valorarà positivament el fet que es facin servir indicadors per a la valoració i el seguiment 
dels resultats. 
 
Es valorarà que el pressupost presentat sigui clar, i que existeixi una bona relació entre els objectius i actuacions proposats i la 
despesa econòmica prevista. En el projectes presentats a la modalitat B, es valorarà el grau de contribució de recursos propis del 
centre docent o del departament. 
 
 
Aspectes de vinculació a projectes més generals de millora docent (30%) 
 
Es valorarà el lligam del projecte a projectes més generals de millora docent, ja sigui de petits equips de professorat, de centre, de 
departament o d’universitat. Caldrà demostrar que la solució aportada té sentit i impulsa un aprenentatge més efectiu. Serà important 
destacar el valor afegit que el projecte aporti pel que fa a la millora de l’aprenentatge dels estudiants. 
 
 

 
 
Com a resultat d’aquestes valoracions, s’ha obtingut una nota ponderada per a cada projecte. Aquesta nota ha servit de base per a realitzar 
l’assignació proporcional dels imports concedits. 
 
Per a l’assignació econòmica, s’han tingut en compte les bases de la convocatòria, i més particularment els punts referits a l’import estimat 
per ajut, la novetat de la proposta i, pel que fa a la modalitat B, el compromís de cofinançament. 
 
 
Ratificació de la resolució 
 
La selecció realitzada és aprovada per la Comissió de Docència del Consell de Govern i posteriorment ratificada pel Consell de Govern de 
la UPC. 

 
 
 

Barcelona, juliol de 2010 




