Resolució de la Convocatòria de
projectes d'innovació docent 2021
de la UPC
Vicerectorat de Qualitat i Política
Lingüística
D’acord amb la Convocatòria de projectes d’innovació docent 2021 (Acord CG/2021/02/34, de
9 d'abril de 2021), la comissió d’avaluació, constituïda per la Vicerectora de Qualitat i Política
Lingüística, la Vicerectora de Política Acadèmica, el Director de l’Àrea Acadèmica i la Directora
de l’Institut de Ciències de l’Educació, fa pública la resolució de la convocatòria amb els
projectes seleccionats. Contra aquesta resolució no hi cap recurs ni reclamació.

Títol del projecte
TomaGen: Disseny d’unes pràctiques transversals per
ensenyar conceptes bàsics de genètica i biologia molecular
en el segon curs dels Graus en Enginyeria de Ciències
Agronòmiques i en Enginyeria de Sistemes Biològics
ÉS el TeU DIA! Actua i fes clic a la ZonaVideo de Càlcul:
comprenc, imagino, faig i reviso
Confecció d’un catàleg d’activitats docents basades en
competències TIC per a les assignatures de primer Curs del
Grau en Arquitectura Tècnica
Concurs Cooperatiu
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo
de las competencias específicas de las asignaturas de fase
selectiva y ayuda en el desarrollo del aprendizaje autónomo
EQUIPA’T: Desenvolupament i avaluació de la competència
del treball en equip en entorns virtuals
Eines de suport per a l’autoaprenentatge en energies
naturals i disseny ambiental a l’arquitectura
Toolkit on-line per a l’Impuls dels ODS a Camins
Explotació de les capacitats d’aprenentatge i docència
interactius a ATENEA sense necessitat d'incorporar plugins
Plataforma web amb recursos multimèdia per incorporar la
perspectiva de gènere a la docència de l’àmbit de
l’Enginyeria Naval, Marina i Nàutica
Desenvolupament d’aplicacions per a la realització de
practiques on-line relacionades amb l’òptica fisiològica i
l’òptica geomètrica
Actualització del portal web “Tecnologia i Sostenibilitat”

Centre/s participant/s
EEABB

Quantitat
atorgada
(Eur)
6000

EEBE

6000

EPSEB

6000

EPSEVG, ETSETB, FOOT
ESEIAAT

6000
6000

ESEIAAT, ETSEIB

6000

ETSAB

6000

ETSECCPB
ETSEIB, EPSEVG, FIB

6000
6000

FNB

6000

FOOT

6000

IS i tots els centres de
la UPC

6000

LAB-VIDEO UPC: Material audiovisual de suport a les
pràctiques d’enginyeria en laboratoris per a la docència en
remot o mixta
Plataforma docent interactiva per a l’aprenentatge de la
construcció i restauració de l’arquitectura a partir d’imatges
en 360 graus
Pràctica transversal al Master's degree in Applications and
Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones)
Millora de la docència a través de la projecció acadèmica i
social en Museus de Ciència i Tecnologia
Modelatge arquitectònic 3D - Geometria constructiva
PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS >DOCUMENTA
PAISATGE
Implantació d’un learning dashboard per visualitzar i
monitoritzar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge en
assignatures basades en el desenvolupament en equip de
projectes software
Material audiovisual i digital d'enginyeria de dades per a
docència mixta: un projecte d'innovació docent amb ciència
oberta
Remote DasaLAB: Datacenter as a Laboratory for Remote
Learning
Introducció de la competència de consciència digital en la
titulació de Grau en Enginyeria Telemàtica
Proposta de disseny de classe invertida per a les
assignatures de Chemistry i Tecnologia Química
Innovar de forma escalable una assignatura troncal:
introducció del concepte "Entrepreneurship Education”

EPSEM

5000

ETSAB

5000

EETAC

4700

EPSEM, EPSEVG, FNB

4000

ETSAV, ETSAB, EPSEB
ETSAV, ETSAB, EEABB

4000
4000

FIB

4000

FIB, ETSETB

4000

FIB

4000

EETAC

3100

ETSEIB

3100

ETSEIB, EPSEB

3100

Aquests ajuts es doten a càrrec de la partida G/22930/GEN del pressupost de la UPC de 2021.

Barcelona, 22 de juliol de 2021

