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Eines d’autor. Avaluació de noves eines orientades al desenvolupament de competències genèriques
per la millora del procés d’aprenentatge autònom dels estudiants.
Realización de videos docentes para facilitar el aprendizaje autónomo.
Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a secundària - 2a fase
Integració de la competència de la tercera llengua (anglès) en els estudis de grau
Estudi de viabilitat i prova pilot per a implantar una línia del Grau en Enginyeria Informàtica en anglès.
Disseny d'un sistema d'avaluació de la Competència Sostenibilitat i Compromís Social als estudis de Grau
Elaboració i disseny del material docent de les Competències de Emprenedoria i Compromís Social, als
estudis de Grau de la EPSEVG, i avaluació del seus resultats
Assignatures transversals al programa de màster MERIT
Impuls de l'anglés als Màsters i seguiment acadèmic d'Erasmus Training
Implantació de les competències Genèriques al Grau en Enginyeria Informàtica a la FIB
Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures i el treball en equip
Implantació de l’anglès com a competència en tercera llengua en el pla d’estudis de Grau en Enginyeria
Química a l’Escola d'Enginyeria Industrial d’Igualada
FCC-UPC –III. Fitxes interactives de comprovació de càlcul d'elements constructius. Biga centradora.
Utilitats: mesura dels accessos, qüestionari de satisfacció i suggeriments. Català/castellà/angles
Implementació i pilotatge de l'entorn virtual d'aprenentatge Quantum LEAP (Learning English for
Academic Purposes), com a eina per a la millora de la comunicació acadèmica en anglès a la UPC
Treball i tutoria amb imatge digital en espai Moodle-Atenea, per a una millora, a curt i llarg termini, en
competències - específiques i genèriques - a l’enginyeria
Integració de competències genèriques a les titulacions de Grau de l’Escola d'Enginyeria de Terrassa
(EET) a través de les TIC: comunicació eficaç oral i escrita, tercera llengua i treball en equip.
Material didàctic amb la verbalització de llenguatge simbòlic com a suport de l’aprenentatge en anglès
de continguts tècnics
Material de apoyo al profesorado para desarrollo, seguimiento y evaluación de competencias genéricas
en nuevos grados
MICA en MICA. Mesura, Informa't, Constata i Actua per estalviar energia
Modelo de buenas prácticas de innovación docente (BPID) que apoyan la construcción y el desarrollo de
las competencias genéricas de la UPC.
Plataforma wireless per a la informatització de les pràctiques dels Laboratoris d'Enginyeria Química de
l'EUETIB
ORDENACIÓ DEL MAPA DE TITULACIONS DE LA FORMACIÓ PERMANENT DE LA UPC
Material docent en format multimèdia de suport per al laboratori de control de màquines elèctriques
Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a secundària
Realització de vídeos docents, amb la formula mediatic, per millorar l’aprenentatge autònom
Mapa i Guia d'implantació de les competències genèriques a les Universitats TIC de l'Estat Espanyol
Desenvolupament de material docent en format multimèdia per l'aprenentatge autònom i
l’autoavaluació en el camp de l’automatització industrial.
Implantació de les competències transversals al Grau en Enginyeria Informàtica a la FIB
Taller de projectes. Eines web i competències transversals (o genèriques)
PROVA PILOT DE POTENCIACIÓ DE LA COMPETÈNCIA GENÈRICA “TERCERA LLENGUA” (CG3) – QUINZENA
(15a) INTERNACIONAL A L’ETSEIAT.
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Integració i avaluació de competències genèriques als Graus de l'ETSEIB
Tècniques de presa de decisions en el treball en equip, en el marc de la iniciativa CDIO:
desenvolupament de competències genèriques en las noves metodologies de aprenentatge.
EXPERIMENTACIÓ EN GRAVETAT ZERO AMB VOL ACROBÀTIC A CATALUNYA
Canal AsaiU i Canal GsiU, assignatures de la Fib al iTunesU de la UPC
FCC-UPC –II. Fitxes interactives de comprovació de càlcul d'elements constructius. Sabates
Avaluació de les competències genèriques en assignatures tècniques en les que es desenvolupa
l’aprenentatge actiu mitjançant qüestionaris de Moodle que integren el motor de càlcul matemàtic
WIRIS
Desarrollo de herramientas de autoaprendizaje multimedia para cálculo de estructuras por ordenador
en ingeniería
Implementació de laboratoris virtuals en línea, suport dels estudiants estrangers, consolidació de
l’impartició de competències transversals i estratègies de sostenibilitat i qualitat per al màster MERIT.
Disparant l'adquisició de competències d'òptica oftàlmica moderna amb l'aprenentatge basat en
projectes
Implantació de l’anglès com a competència en tercera llengua en el pla d’estudis de Grau en Enginyeria
Química a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada.
Formació en competències genèriques des de la Patologia de l'edificació
Elaboració de material docent per assignatures de Projectes Arquitectònics: Els Mestres Nòrdics.
Sostenibilitat i Compromís Social. Una competència vista des de l'Enginyeria de Sistemes.
Identificació de les competències genèriques en l'àmbit TIC a Europa
Acció mobilitzadora per a la renovació de la metodologia docent en el primer curs dels nous graus a
l'ETSETB
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
Adaptació del mapa actual de competències transversals de l'ETSEIB a l'EEES
GRUP D’INTERÈS EN APRENENTATGE AUTONOM
Anàlisis, definició, validació i implementació dels mètodes d'avaluació de les competències transversals
en els nous graus TIC a l'EPSEVG
Tècniques i mètodes d'avaluació a la UPC. Incidència en els processos
LABORATORI REMOT D'ACCIONAMENTS ELÈCTRICS INDUSTRIALS
Adaptació a l’EEES de les assignatures experimentals troncals de la titulació de Enginyeria Tècnica
Industrial en Química Industrial de la EUETIT
Pràctiques amb ordinador semipresencials: eina d'aprenentatge
Innovacions i Accions de Suport per a la Docència de la Programació i la Computació
DESENVOLUPAMENT I PILOTATGE DE L’ENTORN QUANTUM LEAP (Learning English for Academic
Purposes) PER L’APRENENTATGE D’ANGLÈS A LA UNIVERSITAT
ENTORN D'APRENENTAGE INTEGRAT DE COMPETÈNCIES PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT I EL RISC
ALS LABORATORIS DE QUÍMICA I ENGINYERIA QUÍMICA
Delimitació i adquisició de les competències professionals dels enginyers adreçats al sector de les
tecnologies de la comunicació a l'entorn Espanyol
Eina informàtica basada en el guiatge de l’alumne, per l’anivellament dels coneixements previs de
química, de primer curs de la UPC de la titulació d’Enginyeria Industrial, mitjançant la plataforma de
suport a la docència (Atenea v.4.0)
Feedback 360º: Un instrument per avaluar les competències transversals dels estudiants d'enginyeria.
(Fase II)
ADECUACIO PROFESSIONAL DELS OPTICS OPTOMETRISTES
Techological Oportunities Projects Developement
"Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes". Eines i recursos digitals per la millora de
l'aprenentatge d'anglès a la universitat dins del nou marc de l'IEEES.
DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS DE GESTIÓ DE CONFLICTES EN GRUPS
Millora de l'aprenentatge en el segon cicle de la carrera: elaboració per part de cada estudiant del seu
currículum acadèmic
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ENSENYAMENT BASAT EN PROJECTES A L'EUETI D'IGUALADA. UN PROJECTE D'ESCOLA.
Implantació de noves metodologies docents en el pla d'estudis d'ensenyament semipresencial de l'EUETI
d'Igualada en el marc de l'EEES
Elaboració d'un sistema tutorial d'autoaprenentatge de linux
Virtualització de l'assignatura:'Accés i ús de la informació per al treball científic: de la tria del tema a la
seva difusio'
Recursos didàctics per a l'ambientalització curricular d'estudis a la UPC
Implementació i avaluació d’una metodologia d’aprenentatge cooperatiu a l’assignatura
d’Experimentació en Operacions Bàsiques

