Avaluació dels aprenentatges
Convocatòria Projecte
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Avaluació continua a l’assignatura Circuits Elèctrics mitjançant Wiris Quizzes
Envers una progressiva adequació de l'assignatura Mecànica de Fluids a l'EEES: La plataforma Atenea i
les seves possibilitats
Implementació d'eines d'avaluació autònoma mitjançant la plataforma ATENEA: aplicació a assignatures
obligatòries de la nova titulació de grau en l'EEES a l'EUETIB.
Desenvolupament d’una experiència integradora de matèries afins en el canvi i adaptació dels nous
graus a l’EEES. Departament d’Infraestructura del Transport i Territori. ETSECCPB.
Disseny d'un sistema d'avaluació de la Competència Sostenibilitat i Compromís Social als estudis de Grau
Instruments d’avaluació entre iguals i intergrups
Entorn de suport per al disseny d’activitats formatives basades en l’ús de sistemes de resposta
interactiva a les Escoles del Campus Nord
SAAPA - Sistemes avançats d’avaluació i aprenentatge en el disseny del Projecte Arquitectònic
QUESTIONARIS D’AVALUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU US DINS UN MODEL DE QUALITAT A L’ÀULA
Màquines elèctriques. Dels fonaments al disseny.
Elaboració de material per a l’avaluació d’assignatures de Química
Curs d'introducció de coneixement bàsics
Ensenyament i aprenentatge amb un sistema de resposta interactiva de l’estudiant.
Cuestionarios virtuales e interactivos como mejora del aprendizaje significativo-activo
Avaluació formativa continuada de competències específiques i transversals per una assignatura de
projecte en el context de l’EEES
Disseny i elaboració de material docent per a l'aprenetatge autònom de les habilitats de pràctica clínica
profesional de la matèria d'optometria
ANÀLISI DE L’EFICIÈNCIA DE QÜESTIONARIS MOODLE UTILITZATS EN ASSIGNATURES DE
MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA CORRESPONENTS A PRIMERS CURSOS DE TITULACIONS D’ENGINYERIA

2009

IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA D'AUTOAVALUACIÓ INTERACTIU I AUTOMÀTIC DINS I FORA DE L'AULA

2009

Disseny i integració d'eines d'aprenentage actiu al Racó de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

2008
2008
2008

Realización de guía para la evaluación de un proyecto
Kwidgin: generador de qüestionaris individualitzats
Disseny de un sistema d’avaluació de competències transversals en sostenibilitat en els nous graus a la
UPC.
CREACIÓ DE QÜESTIONARIS DES DE L’ENTORN MOODLE PER A ASSIGNATURES DE MATEMÀTIQUES I
ESTADÍSTICA CORRESPONENTS A PRIMERS CURSOS DE TITULACIONS D’ENGINYERIA

2008

2008
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Desplegament de recursos en línea per a l’avaluació i l’autoaprenentage dels alumnes, i foment de
l’especialització i competències transversals en el màster MERIT
Diseño y análisis de secciones de hormigón estructural frente solicitaciones normales
Elaboració de material multimèdia de suport per al laboratori de física aplicada.
Desenvolupament i implementació d'unitats docents autocontingudes a les assignatures d'àlgebra
Sistemes d’autoaprenentage i d’autoavaluació dins la plataforma Atenea
Desenvolupament de recursos per a la creació i gestió de material docent orientat a l’aprenentatge actiu
que faciliti l’adaptació d’assignatures tècniques a l'EEES i la seva aplicació a l’ensenyament de circuits
elèctrics.
Re-flexionar l'espai- La pràctica del projecte com a procès d'aprenentatge
Incorporació de sistemes de resposta interactiva a la docència presencial
Avaluació de la qualitat partint de la SEEQ i enquestes adaptades utilitzant tècniques estadístiques
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Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits
ECTS.
Potenciació del Moodle per a donar suport a l'aprenentatge semi-presencial
El Jutge de Programació de la UPC: Servei genèric de correcció automàtica de problemes de
programació
COL.LECCIÓ DE PROBLEMES I EXÀMENS PER A PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES
Plataformes digitals per aprendre activa i cooperativament
provisional
Renovació de les assignatures de Programació de primer curs: Un enfocament orientat als problemes
Creació de recursos docents multimedia per potenciar les tutories i facilitar l'aprenentatge.
Feedback 360º: Un instrument per avaluar les competències transversals dels estudiants d'enginyeria.
(Fase II)
Qüestionaris d’autoavaluació a través del Campus digital: una eina d’aprenentatge.
Pràctiques de Laboratori per a Programació i Bases de Dades
Introducció de tècniques d'aprenentatge col·laboratiu i semi-presencial en l'àmbit de Bases de Dades
Sistema d’autoavaluació i avaluació continuada del grau d’aprenetatge dels alumnes, mitjançant
metodologies de portafoli electrònic de l’estudiant.
Eina interactiva per a l'autoaprenentatge del formigó estructural
Aplicació de l'aprenentatge cooperatiu per la realització de pràctiques de laboratori
AVALUACIO EXPERIMENTAL DE LA MILLORA DE L'APRENENTATGE EN ESTADISTICA

