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Reconeixement dels projectes d’innovació i millora docent per part del Vicerectorat de 
Política Docent i el Programa RIMDA 
 

 
La Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (CAIDUB) del 
Vicerectorat de Política Docent en l’exercici de la seva responsabilitat ha examinat les 
propostes rebudes per la seva avaluació a les convocatòries de juny i novembre de 2022 del 
Programa de Recerca, Innovació i Millora de la docència i l’aprenentatge (RIMDA).  
 
Pel que fa a la convocatòria de Projectes d’Innovació Docent (PID), a la següent taula es 
mostra el total de propostes presentades i reconegudes. 
 

 
Convocatòria juny 

Propostes presentades Propostes reconegudes 
37 25 

Convocatòria novembre 20 13 
Total 57 38 

 
Com a novetat, s’ha habilitat un nou procediment per reconèixer la Millora docent activant 
una convocatòria específica per acreditar aquesta tipologia de projectes. S’ha considerat 
bàsic donar resposta a una necessitat latent en els centres, amb l’objectiu de promoure 
l’avenç continu de la docència i l'aprenentatge atorgant l’acreditació corresponent amb la 
assignació d’hores PDA.  
 
El total de propostes presentades i reconegudes en aquesta nova convocatòria de Projectes 
de Millora Docent (PMD) ha estat el següent: 
 

 
Convocatòria juny 

Propostes presentades Propostes reconegudes 
22 12 

Convocatòria novembre 12 9 
Total 34 21 

 
Les propostes que no han estat concedides tenen novament l’oportunitat de ser presentades, 
per la seva avaluació a qualsevol de les dues convocatòries anuals RIMDA, integrant les 
recomanacions i valoracions que els membres de la CAIDUB han realitzat de cadascuna de les 
propostes desestimades. 
 
Són convocatòries totalment independents, per tant els propis docents són els que trien a 
quina d’elles volen optar. A partir d’aquí seria interessant que s’obrís el debat en els propis 
equips deganals, per tal de fer una reflexió conjunta sobre l’estatus quo de la innovació i la 
millora que s’està desenvolupant i fer una valoració per incentivar una, l’altre o ambdues en 
funció del que es desitgi impulsar des del propi centre. 
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De les 16 facultats de la Universitat de Barcelona només 4 d’elles no han presentat propostes 
d’innovació ni de millora, com ara: Belles Arts, Filologia i Comunicació, Filosofia, Geografia i 
Història, Matemàtiques i Informàtica. 
 
Del global de projectes concedits per la CAIDUB s’han finançat 18 projectes d’innovació i 6 de 
millora docent. En aquells casos en els que no s’ha dotat de finançament ha sigut motivat o 
bé perquè els recursos sol·licitats quedaven exclosos de la concessió que atorga el RIMDA, o 
bé que els responsables dels mateixos no han sol·licitat cap tipus de recurs econòmic pel seu 
desenvolupament !.  
 
*1. Per veure el detall de les resolucions del projectes podeu consultar el web del RIMDA  

 
Distribució dels projectes concedits per facultats 
 
El nombre total de projectes concedits a les dues convocatòries de l’any 2022 (juny i novembre) 
queda distribuït entre les següents facultats: 

 
A continuació es mostra la distribució dels Projectes d’Innovació concedits i la pertinença a 
la facultat corresponent: 
 

Facultat Projectes d’Innovació 
Biologia 1. Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R 

basades en la simulació de models en Ciències Experimentals 
2. Stat-bot. Xatejant Estadística 

 
Ciències de la Terra 1.Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra 

 
Dret 1. La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència 

de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política 
Criminal i Sociologia Juridicopenal a públic no especialitzat (alumnat de la 

Facultats Projectes Innovació Projectes Millora Total  
Biologia 2 3 5 
Ciències de la Terra 1 1 2 
Dret 3 1 4 
Economia 5 2 7 
Educació 11 2 13 
Farmàcia i CC Alimentació 1 2 3 
Física 1 2 3 
Informació i Mitjans Audiovisuals 1 - 1 
Medicina i CC Salut 6 3 9 
Psicologia  2 3 5 
Química 6 2 8 
 39 21 60 

http://rimda.ub.edu/
mailto:dl.rimda@ub.edu
http://www.ub.edu/rimda/informe2022
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Universitat de l'Experiència) 
2. Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el 

grau de Gestió i Administració Pública 
3. "Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del 

Grado en Gestión y Administración Pública 
 

Economia i Empresa 1.Implementant un joc d'aula inversa 
2.El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de 
sociología 
3.ÉS LA MACROECONOMIA NEUTRAL AL GÈNERE?. Incorporant les ulleres 
violeta per visibilizar l'invisible 
4.Gamificació amb eines web en assignatures quantitatives i de gestió del risc 
5. Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el 
grau de Gestió i Administració Pública 
 

Educació 1.Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context 
universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació 
infantil i primària 
2.La lectio, la questio i la disputatio per fomentar l’esperit crític i la capacitat 
dialèctica 
3.Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió 
de les fonts teòriques. 
4.Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent. 
5. La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències 
professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social. 
6.Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una 
experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes. 
7. CONCURS DE CONTACONTES. Una proposta d’innovació docent per a la 
millora de les competències transversals de futurs mestres. 
8. DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des 
de la Facultat d’Educació 
9.Investigar en cultura en el Grado de Pedagogía y Educación Social 
10. Pensament crític i llenguatge en entorns digitals 
11. VIVAS (Visual, Interseccional, Vivencial, Artística y Social): imágenes con 
perspectiva de género para una formación del profesorado creativa y 
empoderadora 
 
 

Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació 

1.Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i 
habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de 
Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. 
 

http://rimda.ub.edu/
mailto:dl.rimda@ub.edu


  
 
 
 
 
 

   
 
 

5 
 

Vicerectorat de Política Docent 
Programa RIMDA  
http://rimda.ub.edu 
dl.rimda@ub.edu  

Física 1.Foment de les competències transversals en l’entorn de la Instrumentació 
Virtual (FoCoEnVirtual). 
 

Informació i Mitjans 
Audiovisuals 

1. Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de 
l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat 
 

Medicina i Ciències de 
la Salut 

1. Introducció del role-playing per a la millora de la capacitat comunicativa 
2.Aprenentatge de l’alumnat amb estudi de casos per a la detecció i intervenció 
en violència masclista en el Pràcticum del Grau d’Infermeria. 
3. Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la 
era post-pandèmia 
4. Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia 
5. Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia 
i Cirurgia Vascular 
6. Aprenentatge basat en entorns virtuals: utilització de laboratoris virtuals com 
a eina d’aprenentatge. 
 

Química 1.De l’error a l’encert: millora de l’aprenentatge de destreses en laboratoris de 
Química Analítica 
2.Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en 
Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal 
d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge. 
3.Disseny i implementació d’activitats gamificades a assignatures bàsiques de 
Química Analítica 
4.Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés 
d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de 
Química 
5.Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats 
entre laboratoris 
6. Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques 
d’auditoria 
 

Psicologia 1.La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en 
graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació 
2. Disseny i implementació d’un sistema d’autogestió del procés 
d’aprenentatge i rúbrica d’autoavaluació 
3. Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques 
d’auditoria 
4. Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques 
d’auditoria 
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En aquesta taula es mostra la distribució dels Projectes de Millora Docent concedits i la 
pertinença a la facultat corresponent: 
 

Facultat Projectes de Millora  
Biologia 1.ABP a l'assignatura d'Enginyeria Genètica: Disseny d’una vacuna contra el 

SARS-Cov-2 
2. Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, 
aminoàcids, lípids, enzims 
3.Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge, 
transportadors i receptors 
 

Ciències de la Terra 1.Aplicant els conceptes químics teòrics per entendre els grans processos que 
es donen al planeta Terra, als graus de Ciències del Mar i de Geologia. 
 

Dret 1.El portafolis de pràctiques com a eina de reflexió i desenvolupament dels 
resultats d’aprenentatge de competencies professionals i personals 
2.Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del 
Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret. 
 

Economia i Empresa 1.Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del 
Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret. 
2.Contribució a l’ aprenentatge autònom amb la resolució de preguntes de 
qüestionaris de Matemàtiques per als graus d’ADE i Economia. 
 

Educació 1. Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el 
grau de Gestió i Administració Pública 
2. Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el 
grau de Gestió i Administració Pública 
 

Farmàcia i Ciències  
de l’alimentació 

1. Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el 
grau de Gestió i Administració Pública 
2. Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per 
afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi 
d’Aliments II 
 

Física 1.Lliçons audiovisuals en Moodle per a l’aprenentatge autònom en el 
laboratori d’electromagnetisme 
2.Implementació de simulacions interactives de física bàsica 
 

Medicina i Ciències de 
la Salut 

1.Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris 
aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia 
2.I Fira virtual de microbiologia en l’àmbit de la infermeria 
3. Avaluació continua de les pràctiques clíniques mitjançant rúbriques i diari 
reflexiu. 

http://rimda.ub.edu/
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Química 1.Aula Virtual Activa de Química Física III 
2.Aprenentatge Actiu en la Química Física 2 
 

Psicologia 1.Implementación de un protocolo para mejorar la evaluación formativa y 
acreditativa en psicología social basada en pruebas de opción múltiple. 
2.Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca 
mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació 
3.Open Learning Resources: Creació d'un canal de Youtube per a l'anàlisi 
psicomètrica amb Jamovi 
 

 
S’observa que la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, que té concedit un projecte d’innovació, no està 

inclosa en aquesta distribució de projectes de millora, degut a que no s’ha presentat cap proposta per part del PDI 

pertanyent a aquest centre.  

 

 
Altres dades sobre els projectes reconeguts: Assignatures i PDI implicat. 
 
En relació al personal docent i investigador que està implicat en els projectes concedits sumen 
un total de 461 docents distribuïts com es mostra en aquesta taula: 
 

Facultats Total PDI implicat Projectes Innovació Projectes Millora 
Biologia 30 12 18 
Ciències de la Terra 31 24 7 
Dret 39 16 23 
Economia 52 38 14 
Educació 127 111 16 
Farmàcia i CC Alimentació 19 9 10 
Física 19 7 12 
Informació i Mitjans Audiovisuals 14 14 -- 
Medicina i CC Salut 55 28 27 
Psicologia 35 17 18 
Química 40 35 5 
Total PDI implicat 461 311 150 

 
Les assignatures implicades en les que es portaran a terme els projectes concedits són un total 
de 204 que queden distribuïdes tal i com es reflecteix al següent quadre: 
 

 
 
 
 
Projectes d’Innovació 
Docent 

Assignatures Nombre d’assignatures 
Obligatòries 81 
Formació Bàsica  34 
Optatives 32 
Pràctiques Externes 9 
TFG 4 

http://rimda.ub.edu/
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TFM 1 
Total d’Innovació 161 

 
 
Projectes de Millora 
Docent 

Obligatòries 20 
Formació Bàsica  15 
Optativa 2 
TFG 2 
Pràctiques 2 
Pràctiques Externes 2 

Total de Millora 43 
Total assignatures 204 
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