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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE RECERCA EN
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (REDICE-06)
La comissió delegada del Consell de Direcció de l'ICE per resoldre la convocatòria
REDICE-06, formada pel Dr. César Coll, la Dra. Begoña Gros i el Dr. Miquel Martínez en
el cas de la Modalitat A, i la Dra. Laura Rosell, la Dra. Begoña Gros i el Dr. Miquel
Martínez en el cas de la Modalitat B, constituïda en la sessió del 04 d'octubre de 2006, es
va reunir el dia 25 d'octubre de 2006 i va seleccionar els projectes que figuren per ordre
alfabètic en l'annex adjunt.
Van ésser criteris prioritaris de valoració els següents aspectes:
MODALITAT A:
a) Trajectòria del grup en projectes d’innovació docent, ajuts per innovació i recerca
en docència universitària, publicacions sobre docència universitària, participació en
processos de revisió i reformes de pla d’estudis, adaptació de crèdits europeus,
plans d’acció tutorial i altres accions orientades a la docència de qualitat. (30%)
b) Qualitat del projecte presentat; viabilitat de la proposta; adequació de la
metodologia, disseny de la investigació i pla de treball en relació als objectius del
projecte. (60%)
c) Coherència en el pressupost presentat. (10%)
MODALITAT B:
a) Trajectòria dels grups en projectes d’innovació docent, ajuts per innovació i recerca
en docència universitària, publicacions sobre docència universitària, participació en
processos de revisió i reformes de pla d’estudis, adaptació de crèdits europeus,
plans d’acció tutorial i altres accions orientades a la docència de qualitat. (30%)
b) Qualitat del projecte presentat: viabilitat de la proposta; adequació de la
metodologia, disseny de la investigació i pla de treball en relació als objectius del
projecte; coherència en la necessitat de coordinació. (60%)
c) Coherència en el pressupost presentat. (10%)

Barcelona, 31 d'octubre de 2006

Miquel Martínez Martín
Director de l'Institut de Ciències de l'Educació
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ANNEX: PROJECTES SELECCIONATS
MODALITAT A:
Nº
PROJECTE
A0601-05

INV.
PRINCIPAL
Carreras
Barnés, José

A0601-08

García López,
María Luisa

A0601-06

Menéndez
Varela, José
Luis

Història de l'art

A0601-02

Soria Verde,
Miguel Ángel

Psicologia Social

A0601-09

Tolchinsky
Brenman,
Zaira Liliana
Turull Rubinat,
Max

Lingüística General

A0601-01

DEPARTAMENT

TÍTOL PROJECTE

Ciències Fisiològiques I

Impacte de les innovacions docents
realitzades a l'assignatura "Bioquímica i
Biologia Molecular" de la llicenciatura de
Medicina, en aplicació dels principis de
l'EEES
Anàlisi i avaluació de l'impacte de noves
eines docents aplicades a les tècniques
instrumentals en el rendiment acadèmic
de l'alumne i en els requeriments de la
indústria farmacèutica
La carpeta d'aprenentatge en els estudis
de les arts. Assaig d'aplicació i anàlisi
dels seus resultats en el procés
d'aprenentatge
Anàlisi de l'impacte de la implementació
d'un programa d'aprenentatge mediat i
col·laboratiu en els estudiants de
Psicologia i ensenyaments afins
REDILIN: Recursos per al redisseny i
avaluació de l'assignatura "Lingüística"

Fisicoquímica

Facultat de Dret

Per què no van a classe els estudiants?
Un estudi de camp per descobrir els
motius reals de l'absentisme acadèmic
dels estudiants dels primers cursos de la
Facultat de Dret

MODALITAT B:
Nº
PROJECTE
B0601-03
B0601-02

INV.
PRINCIPAL
Barbé Rocabert,
Coloma
Carnicer
González, Artur

B0601-05

Mauri Majós,
Teresa

B0601-04

Moreno
Aznárez, Juan
José

B0601-01

Nogué Font,
Àlex

DEPARTAMENT
Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica
Física Aplicada i
Òptica

TÍTOL PROJECTE

Deconstrucció/Construcció de
l'ensenyament presencial
Creació i anàlisi de traces per a
l'avaluació educativa d’aplicacions en
línia
Psicologia Evolutiva i
Adquisició de les competències
de l'Educació
d’autoregulació i col·laboració en
contextos d’ensenyament- aprenentatge
de qualitat centrats en l’alumne i
mediats per les TIC
Fisiología (Facultad de Percepción del proceso de enseñanzaFarmacia)
aprendizaje y de su relación con la
adquisición de competencias por parte
del alumnos y profesores de primer y
segundo ciclo de la Universidad
Pintura
Ciència i Art: Disciplines creuades.
Divergència i convergència
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PROJECTES PMID TRANSFERITS A LA CONVOCATÒRIA REDICE-06,
MODALITAT A:
Nº
PROJECTE
A0601-12
A0601-11

A0601-10

INV.
PRINCIPAL
Benseny
Ardiaca, Antoni
Centellas
Masuet,
Francesc
López Matheu,
Carme

DEPARTAMENT
Matemàtica Aplicada i
Anàlisi
Química Física

Escola d'Infermeria

TÍTOL PROJECTE
Seguiment i millora de la transició del
batxillerat a matemàtiques dins l'EEES
Tipologia dels estudiants actuals dels
batxillerats científic-sanitari i tecnològic
en el moment d’incorporar-se a la
universitat. Punts forts i febles
Desenvolupament d’un pla docent
semipresencial i multidisciplinari per
millorar l’aplicació de mesures
higièniques en els estudiants del
Campus de Bellvitge. (Infermeria,
Medicina, Odontologia i Podologia)

