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METODOLOGIES DOCENTS
La metodologia docent es divideix en tres parts:
1. Sessions presencials: grup de treball.
2. Activitats combinades: treball pràctic en grup
A les sessions presencials, els estudiants aprendran l’ús bàsic de les eines de gestió per a la investigació mitjançant activitats grupals.
El professor guiarà els estudiants durant la sol·licitud de conceptes. El professor promourà la participació dels estudiants.
És recomanable dur el portàtil per realitzar les tasques de l’aula.
En les activitats combinades, els estudiants treballaran en el mateix grup de classe per dur a terme les activitats proposades per
gestionar eines similars a les que s’utilitzen durant les sessions d’aula. Aquestes activitats intenten garantir l’ús bàsic d’aquestes
altres eines per a la investigació.
El professor proporcionarà el pla d’estudis a través d’Athena i dinamitzarà les activitats del curs. Per supervisar les activitats
combinades, el professor utilitzarà una altra plataforma externa.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
-

Comprensió d'eines de recerca bàsiques aplicables a projectes i articles.
Analitzar i observar sistemàticament i críticament situacions
Mostrar capacitat de redactar documents acadèmics amb estructura de publicacions científiques
Mostrar capacitat de comunicar-se verbalment

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

10,0

13.33

Hores activitats dirigides

17,0

22.67

Hores aprenentatge autònom

48,0

64.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS
Eines de gestió per a la investigació
Descripció:
Ús bàsic d'eines de gestió per projectes o articles de recerca
Dedicació: 75h
Grup gran/Teoria: 10h
Activitats dirigides: 17h
Aprenentatge autònom: 48h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La nota final del curs depèn de les activitats d'avaluació següents:
Assistència, pes: 10%
QUIZ, pes: 20%
- Activitat grupal, pes: 40%
- Activitat grupal de classe, pes: 10%
- Activitats mixtes individuals, pes: 20%
Els resultats insatisfactoris de l’activitat en grup es redirigiran a través d’una activitat complementària que es realitzarà abans del dia
fixat per a l’examen final. A aquesta activitat complementària poden accedir els estudiants amb una puntuació inferior a 5,0 en l’acte
d’avaluació. La qualificació d’aquesta activitat es farà mitjançant una activitat escrita amb una puntuació entre 0 i 4. La qualificació de
la reconducció substitueix la qualificació inicial sols quan sigui superior.

Data: 01/08/2021

Pàgina: 2 / 2

