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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE RECERCA EN 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (REDICE-08) 
 
La comissió delegada del Consell de Direcció de l'ICE per resoldre la convocatòria 
REDICE-08, formada pel Dr. Salvador Carrasco, la Dra. Laura Rosell, el Dr. Antoni 
Sans i la Dra. Gemma Tribó,  constituïda en la sessió del 30 de setembre de 2008, es 
va reunir el dia 19 de novembre de 2008 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, 28 de novembre de 2008 
 
 
 
Miquel Martínez Martín 
Director de l'Institut de Ciències de l'Educació 
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ANNEX: PROJECTES SELECCIONATS 
 
MODALITAT A: 
 

Nº 
PROJECTE 

INV. 
PRINCIPAL 

DEPARTAMENT TÍTOL PROJECTE 

A0801-01 Benseny 
Ardiaca, Antoni 

Matemàtica 
Aplicada i Anàlisi 

Com motivar, com adequar l’avaluació continuada i com mesurar 
el treball a les assignatures de Matemàtiques. 

A0801-02 Buscà Donet, 
Francesc 

Didàctica de 
l’Expressió 
Musical i 
Corporal 

Sistemes d’avaluació formativa i participativa en el marc de 
l’EEES. Disseny i aplicació d’activitats d’avaluació i d’instruments 
de qualificació. 

A0801-03 Cano García, 
Elena 

Didàctica i 
Organització 
Educativa 

L’avaluació de les competències transversals dels estudiants de 
mestre de la UB mitjançant un entorn basat en la web 2.0. 

A0801-04 Casaroli 
Marano, 
Ricardo P. 

Cirugía y 
Especialidades 
Quirúrgicas 

Programa interactivo de auto-evaluación continuada para el 
diagnóstico por imágenes en Oftalmología. 

A0801-05 Civera López, 
Mª Isabel 

Didàctica de la 
Llengua i la 
Literatura 

Integració de continguts de didàctica de les matemàtiques i 
llengua anglesa en la formació de mestres de llengua anglesa. El 
Portafoli compartit. 

A0801-06 Claramunt 
Bielsa, Mª 
Mercè 

Matemàtica 
Econòmica, 
Financera i 
Actuarial 

Implementació del llenguatge de programació R en Anàlisi 
Numèrica, Matemàtica Actuarial Vida i Matemàtica Actuarial No 
Vida 

A0801-07 Colén Riau, Mª 
Teresa 

Didàctica i 
Organització 
Educativa 

La carpeta d’aprenentatge com a eina per al desenvolupament i 
avaluació de competències en l’alumnat universitari de les 
diplomatures d’Infermeria, Treball Social i mestres d’Educació 
Física. Un estudi de casos. 

A0801-08 Escofet Roig, 
Ana 

Teoria i Història 
de l’Educació 

TIC i docència universitària: la perspectiva dels protagonistes. 

A0801-09 Freixa Niella, 
Montserrat 

Mètodes 
d'Investigació i 
Diagnòstic en 
Educació 

Un nou repte a la convergència europea en el camp de l’educació 
social: apropament a les trajectòries acadèmiques i laborals dels 
egressats. 

A0801-11 Guàrdia 
Olmos, Joan 

Metodologia de 
les Ciències del 
Comportament 

Anàlisi del format del material docent en l’ensenyament de 
l’estadística per a psicòlegs. 

A0801-12 Gustems 
Carnicer, 
Josep 

Didàctica de 
l’Expressió 
Musical i 
Corporal 

Estudi dels egressats de Mestre en Educació Musical a la 
Universitat de Barcelona en els darrers 3 cursos: detecció de 
necessitats formatives.   

A0801-13 Imbernon, 
Francesc 

Didàctica 
Organització 
Educativa 

Recerca sobre l’impacte d’una innovació docent en el marc de la 
formació dels futurs pedagogs. 

A0801-14 Losada Soler, 
Elena 

Filologia 
Romànica 

Una eina per a l’aprenentatge de la crítica literària en entorns 
virtuals i per a l’avaluació continuada. 

A0801-15 Marin Feria, 
Susana 

Econometria, 
Estadística i 
Economia 
Espanyola 

Disseny d’aplicatius d’autodiagnòstic “sectorials”: aplicació 
d’eines estadístiques. 

A0801-16 Mauri Majós, 
Teresa 

Psicologia 
Evolutiva i de 
l’Educació 

L’ajuda educativa a l’escriptura col·laborativa en Moodle: anàlisi i 
avaluació. 

A0801-17 Mauri Alvarez, 
Margarita 

Filosofia 
Teorètica i 
Pràctica 

Estudi i anàlisi de la competència transversal comuna 
“Compromís ètic” 

A0801-18 Menéndez 
Varela, José 
Luis 

Història de l’Art L’aprenentatge entre iguals en els estudis de les arts. 
Desenvolupament d’una iniciativa de cooperació didàctica i 
anàlisi dels seus resultats (projecte APRIGART). 
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Nº 

PROJECTE 
INV. 

PRINCIPAL 
DEPARTAMENT TÍTOL PROJECTE 

A0801-19 Montserrat 
Molas, Josep 

Filosofia 
Teorètica i 
Pràctica 

Programa pilot per a la integració curricular en els estudis de 
Filosofia. 

A0801-20 Moreu Calvo, 
Ángel C. 

Teoria i Història 
de l’Educació 

Habilitats i competències dels estudiants universitaris en la 
utilització de les fonts orals i audiovisuals de la història de 
l’educació contemporània. 

A0801-21 Nuñez Burcio, 
Oscar 

Química 
Analítica 

Desenvolupament de la capacitat crítica i autocrítica dels 
alumnes de diversos ensenyaments de la Universitat de  
Barcelona (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Infermeria, 
Odontologia, Pedagogia i Química) mitjançant l’ús de la 
plataforma virtual Moodle. 

A0801-23 Piqué Simón, 
Begoña 

Didàctica i 
Organització 
Educativa 

Implementació d’estratègies per a la pràctica reflexiva en la 
formació inicial i permanent de Mestres. 

A0801-24 Rodamilans 
Pérez, Miguel 

Salut Pública L’aprenentatge més enllà d’un curs acadèmic. L’avaluació 
continuada de la fisiopatologia en l’assignatura de toxicologia, 
tres semestres després. 

A0801-26 Solé Gallart, 
Isabel 

Ps. Evolutiva i de 
l’Educació 

Aprendre a la Universitat també és qüestió de creences. 

A0801-27 Tey Teijón, 
Maria Amèlia 

Teoria i Història 
de l’Educació 

Anàlisi de les competències per a l’aprenentatge ètic en 
estudiants universitaris. Estudi longitudinal i comparatiu des de 
les facultats de Dret, Farmàcia i Pedagogia. 

A0801-28 Triadó Ivern, 
Xavier M. 

Economia i 
Organització 
d’Empreses 

Transició Secundària-Universitat: Com fer el camí més segur 
(TRANSU). 

A0801-29 Viader 
Junyent, Manel 

Metodologia de 
les Ciències del 
Comportament 

Innovació metodològica docent a través del Campus Virtual UB: 
estudi del seu impacte 

A0801-30 Vives Piqué, 
Mª Rosa 

Pintura Reactivació crítica aplicada a la docència de l’art. 

 
MODALITAT B: 

Nº 
PROJECTE 

INV. 
PRINCIPAL 

DEPARTAMENT TÍTOL PROJECTE 

B0801-01 Carnicer 
González, Artur 

Física Aplicada i 
Òptica 

Avaluació educativa en la utilització d’aplicacions en línia a partir 
de la interpretació automàtica de traces. 

B0801-02 Lopez Matheu, 
Carme 

Infermeria, Salut 
Pública i Matern 

Desenvolupament d’un espai virtual, tridimensional, interactiu i 
multidisciplinari per millorar l’aplicació de mesures higièniques 
en els estudiants del Campus de Bellvitge (Infermeria, Medicina, 
Odontologia i Podologia). 

B0801-03 Nogué Font, 
Àlex 

Pintura Exloracions docents entre l’art i la ciència: Patrimonis visuals i 
sonors. 

 
PROJECTES PMID TRANSFERITS A LA MODALITAT A DE LA CONVOCATÒRIA 
REDICE-08: 

Nº 
PROJECTE 

INV. 
PRINCIPAL 

DEPARTAMENT TÍTOL PROJECTE 

A0802-31 Fernández 
Borràs, Jaume 

Fisiologia 
(Fac. Biologia) 

Pas del sistema actual d’ensenyament a un aprenentatge 
professionalitzador: actuacions del professorat per implicar els 
estudiants 

A0802-32 Ferrer Cerveró, 
Virgínia 

Didàctica i 
Organització 
Educativa 

L’avaluació del currículum integrat a l’Educació Social en el 
Projecte d’Avaluació Integrada (2005-2009) 

A0802-33 Guitart Tarrés, 
Laura 

Economia i 
Organització 
d’Empreses 

Disseny del protocol òptim d’implantació de noves eines 
didàctiques innovadores en suport digital 

 


