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Vicerectorat de Política Docent 

Relació de propostes acceptades 

Codi assignat Títol Proposta Responsable Finançament VRPD Import finançat 

2013PID-UB/001 Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de 

l’aprenentatge autònom. 

 

Fernando Hernández 

Hernández 

Becari de col·laboració 1200€ 

2013PID-UB/002 Processos d’aprenentatge en disseny a partir del 

reciclatge i la responsabilitat social. 

Rosa Povedano Ferrer Sense finançament.  

Ajuts per la difusió* 

 

 

-- 

2013PID-UB/003 Incorporació d’informació semàntica a l’eina 

d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause 

Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina 

a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i 

Lexicologia i Morfologia Anglesa.  

 

Natalia Judith Laso Martín Becari de col·laboració 

 

1200€ 

2013PID-UB/004 Avaluació formativa a través d’e-portafolis: 

progressant en competències professionals al Grau 

en Estadística. 

 

Manuela T. Alcañiz Zanon Sense finançament. 

Ajuts per la difusió* 

 

-- 

2013PID-UB/005 Implementació de l'aprenentatge basat en equips 

(TBL) en les assignatures obligatòries de grau de 

l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments. 

 

Antoni Font Ribas Sense finançament 

 

-- 

2013PID-UB/006 L'aplicació de les competències transversals en els 

estudis de grau de la Facultat de Belles Arts 

(Seguiment projecte). 

 

Eva Figueras Ferrer Assessorament ICE Assumit VRPD 

2013PID-UB/007 Programa tutoria entre iguals. 

 

Elena Noguera Pigem Formació  ICE Assumit VRPD 
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Vicerectorat de Política Docent 

 

Codi assignat Títol Proposta Responsable Finançament VRPD Import finançat 

2013PID-UB/008 Aprenentatge professionalitzador en CAV: La 

matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral. 

 

Marina Romeo Delgado Becari de col·laboració 600€ 

2013PID-UB/009 Implementació de l’avaluació de la competència 

d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la 

formació pràctica a Farmàcia Galènica. 

 

Lyda Halbaut Bellowa Becari de col·laboració. 

Ajuts per la difusió* 

 

600€ 

2013PID-UB/010 Elaboració de sessions audiovisuals breus per 

treballar competències transversals comunicatives i 

de treball en equip. 

 

Francisco José Pérez Cano Sense finançament. 

Ajuts per la difusió* 

 

 

-- 

2013PID-UB/011 Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de 

les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecular 

basat en l’ús de clickers. 

 

Susana Balcells Comas Becari de col·laboració 600€ 

 

*Els ajuts sol·licitats per portar a terme  accions de difusió dels resultats dels projectes concedits es gestionaran mitjançant una convocatòria específica de la 

que, en breu, informarà el Vicerectorat de Política Docent. 
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Vicerectorat de Política Docent 

Relació de propostes no acceptades 

 

GENFAMS: Competències transversals i propostes per a l'aprenentatge en matèria de Gènere i Família en Sociologia. 

 

 

Sèniors i Júniors: una proposta formativa per als/les estudiants de Magisteri mitjançant el diàleg intergeneracional entre mestres novells i experts. 

 

 

Mesura del potencial de repòs de les cèl·lules. 

 

 

Muntatge d’un acumulador de Plom al laboratori: estudi de processos electrònics de càrrega i descàrrega d'una bateria. 

 

 

Al·legacions a la resolució de la convocatòria. Procediment 

Contra la resolució del Vicerectorat, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat i d’acord amb l’establert en 

l’article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de 

l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre 

recurs que es consideri procedent. 

 

No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des 

de l’endemà de la recepció de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu 

en tant que no recaigui resolució expressa o presumpte del recurs  potestatiu de reposició, d’acord amb allò que predisposen els articles 116 i ss. De la llei 

30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de 

gener. 

 

Les al·legacions han de presentar-se a qualsevol de les oficines de Registre UB i cal adreçar-les al Vicerectorat de Política Docent, en el termini establert.  

 

Es recomana notificar l’enviament de les al·legacions a l’adreça de correu electrònic pmid@ub.edu  


