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Elaboració de materials docents interactius aplicats a l'experimentació en bioenginyeria
Energia solar fotovoltaica: panell d'experimentació
MATERIAL DOCENT PER PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Creació d'un bloc d'optativitat amb un projecte pràctic comú, coherent i integrador
Disseny i implementació de noves plataformes experimentals per a la docència a les àrees de
mecatrònica i enertrònica en els nous graus d'enginyeries de l'àrea industrial de l'EUETIB i l'ETSEIB
PRÀCTIQUES DE PRODUCCIÓ ANIMAL SOSTENIBLE
Mòduls per l’aprenentatge experimental de sistemes electrònics de mesura i control enfocats a sistemes
biològics utilitzant Programmable Systems-on-Chip
Projecte pilot per al disseny e implementació d’escriptoris virtuals i virtualització d’aplicatius
Laboratoris oberts per l’@prenentatge d’Electricitat - OPENL@BE
Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a secundària - 2a fase
Assignatures transversals al programa de màster MERIT
Impuls de l'anglés als Màsters i seguiment acadèmic d'Erasmus Training
e-coast: Suport electrònic per a l’aprenentatge de l’ Enginyeria Civil en el mar.
Taller de pràctiques de laboratori d'hidrologia subterrània mitjançant models físics experimentals
: Aplicació d’eines TIC a la millora de les competències clíniques en l’àmbit de l’òptica i l’optometria
(OPTOstreem)
Plataforma d’aprenentatge col•laboratiu i experimental d’estudiants amb acompanyament del PDI en el
camp de la arquitectura
Aprenentatge Actiu dels Sistemes d’Informació
Disseny i implementació d’un cas pràctic d’introducció a l’estadística basat en la presa de decisions
realistes sobre dades simulades
Elaboració de materials docents interactius en enginyeria química: Bescanviadors de calor
Disseny i elaboració de material docent per a l’aprenentatge pràctic de circuits i dispositius electrònics
en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior al campus de Terrassa
Pràctiques en PlanetLab per a les assignatures de sistemes distribuïts
Mòduls per l’aprenentatge experimental de sistemes electrònics de mesura enfocats a sistemes
biològics utilitzant Programmable Systems-on-Chip
APLICACIÓ DE SITUACIONS D’ENGINYERIA AMB MÉTODES MATEMÀTICS
Aprenent estratègies d'estalvi d'energia a l'arquitectura actuant sobre la mateixa Escola
Màquines elèctriques. Dels fonaments al disseny.
Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a secundària
Ensenyar matemàtiques a través de l’enginyeria
Seeing and Touching. An Experimental Approach to Structural Analysis
A.U.L.L.A. MILLORA DE COMPETÈNCIES EN LES MATERIES BÀSIQUES DE FORMACIÓ INICIAL AL GRAU
D'ARQUITECTURA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE RECONEIXEMENT
CALCULADORA HP EN RED
Laboratori remot de proteccions elèctriques
Treballs pràctics en les sessions presencials i l’autoaprenentatge en el màster d’automàtica i robótica del
departament d’ESAII.
PROVA PILOT DE DESENVOLUPAMENT D’UNA ASSIGNATURA PRESENCIAL, MITJANÇANT
VIDEOCONFERÈNCIA, AMB ESTUDIANTS EN MOBILITAT INTERNACIONAL
Adequació del material didàctic (apunts i prototips experimentals) de les assignatures Processos
Experimentals de Tractament d'Aigües i Anàlisi de Qualitat d'Aigües a l’EEES
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Pràctiques professionalitzadores en els estudis de grau aplicades als sectors energètics, focalització en
l’ordenació dels sectors i la generació elèctrica
Integració del llenguatge de simulació Modelica com a eina de treball en els estudis de grau en
enginyeria.
Establiment d'un sistema de qualitat: curs per a la formació d'estudiants que realitzen PFC d'àmbit
experimental químic. Avaluació de les competències transversals
Disseny i elaboració de material docent per a l'aprenetatge autònom de les habilitats de pràctica clínica
profesional de la matèria d'optometria
Formació en competències genèriques des de la Patologia de l'edificació
Disseny i aplicació de pràctiques de laboratori de diferents assignatures de l’àmbit de la microbiologia i
tecnologia d’aliments d'aliments a través d’un treball col•laboratiu en l’ensenyament d’enginyeria
tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries.
Material docent en format digital per assignatures d’experimentació en química
Experiència de practiques personalitzades i xerrades professionals en el màster interuniversitari en
fotònica.
Manual de prácticas de Máquinas Eléctricas 2
Adaptación de las prácticas de la asignatura de Construcción de Estructuras Tradicionales y Equipos al
nuevo concepto de los Créditos Europeos de Educación Superior y del campus virtual ATENEA
Olimpíades Informàtiques Espanyoles
Sistema de producció de buit per trompa d’aigua que funciona a pressió constant sense consum d’aigua.
PORTAL INDUSTRIAL
Tallers en Fotònica
Estació fotogramètrica digital per a pràctiques de generació cartogràfica
laboratori de sistemes empotrats amb personalització de microcontrolador
Portal de textos d'arquitectura del segle XX
Fase II. Laboratorio Virtual de los Procesos de Difusión y Transporte en el Medio Ambiente. LaVIDITa.
Adaptació del sistema d’educació en alternança (EA, educació compartida universitat-empresa) als
crèdits de pràctiques en l’empresa proposats en el nou catàleg de titulacions en l’àmbit dels
ensenyaments tècnics.
Interfície per a la racionalització de la comunicació gràfica. Exposició de dibuixos de 4 arquitectes
romans
Desenvolupament d'un software interactiu per a la identificació de males herbes dels conreus de
Catalunya en estadi de plàntula
ENTORN D'APRENENTAGE INTEGRAT DE COMPETÈNCIES PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT I EL RISC
ALS LABORATORIS DE QUÍMICA I ENGINYERIA QUÍMICA
Techological Oportunities Projects Developement
Portal de projectes i obres d'arquitectura del segle XX
Integració de mesures hidràulico-hidrològiques en temps real amb la seva simulació numèrica
mitjançant l’entorn web del Laboratori Hidràulic Docent de Caràcter Integral
Elaboració de material docent segons el model múltiple d'entrades i sortides en Salut Visual
BASE DE DATOS WEB GRAFICA DE PROYECTOS ACADEMICOS
Laboratoris Docents en les Titulacions Aeronautiques
Laboratori virtual per a pràctiques de topografia

