Resolució de la Convocatòria 2004 de Projectes d’Innovació Docent
Codi

Títol del projecte

Ajut concedit

1088763643

La entrevista inicial en Psicologia Clínica

4950

1089024751

Anatomia Topografica Interactiva

4950

1089106148

Autoevaluación del aprendizaje y ects mediante el uso de las TIC.

1089307323

El gravat no tòxic en l'ensenyament universitari

1000

1089568314

Tretze exercicis de dibuix

3775

1089702638

1550

1089731861

Recursos per a la docència en l'assignatura "Psicologia del desenvolupament a la
segona i tercera infància"
Incorporación de tres unidades de enseñanza-aprendizaje en el curso de Historia
de la Cartografía que vengo impartiendo con carácter semipresencial con UBVIRTUAL
“La pintura, és una cosa mental”

1089733604

Les comunitats vegetals al portal Natura Digital

2550

1089877877

Tutelació curricular per a l'avaluació progressiva

1400

1089887839

Estratègies d'ensenyament en l'àmbit de la comunicació i el llenguatge i per
l'aprenentatge d'habilitats de lectura i escriptura en alumnes amb discapacitat: un
material audiovisual per als alumnes
Entrenamiento de habilidades de exploración psicopatológica mediante agentes
inteligentes
Anàlisi de dades en economia i empresa: de la teoria a la pràctica. Materials
(Segona Fase)
L'arqueologia del paisatge: la resolució de casos mitjançant la investigació del
paisatge cultural del massís del Garraf
Construcció d’un conjunt d’eines informàtiques de caràcter interactiu per a la
visualització de fenòmens de reconeixement molecular en l’àmbit de la
immunologia.
Preparació de material multimèdia per als laboratoris experimentals d'Enginyeria
Química
Lliçons multimèdia de Matemàtica Econòmica i Empresarial amb material
audiovisual
Pràctiques interactives d'observació dels primats

1200

Contexts i canvis evolutius en l'adolescència, maduresa i senectut: necessitats i
intervencions educatives
Valoració de les praxis bucofacials i la discriminació auditiva en infants d’Educació
Infantil i Primària
Processos psicològics en l'aprenentatge de les matemàtiques: del pensament
preoperatori a les operacions concretes
Àrab en línia

800

1089705474

1089904254
1089953999
1089960747
1089973782

1090306884
1090310624
1090312892
1090317078
1090317354
1090318962
1090322942
1090342554
1090388168
1090396788
1090397328
1090415106
1090416989

1090420118
1090425761
1090486946
1090489354
1090490112

500

1500

3525

9000
1000
1000
4950

4900
3300
1200

2100
800
5950

La metodologia d'equips mixts com a forma de desenvolupament integrat
d'assignatures
Creació d'un material multimedia de suport a les pràctiques de Adolescència,
maduresa i senectut
Elaboració de material multimèdia de suport per a la docència semipresencial de
Farmacologia i Psicologia a l'Ensenyament d'Odontologia
INFORGER

1000

Elaboració de nous materials per a la docència de la Història Medieval a la
Universitat
Disseny i estandardització d'entorns d'aprenentatge semipresencial amb tasques
de tutoria per diverses assignatures de les llicenciatures de Biologia i Ciències
Ambientals
L'ensenyament de la lectura i de l'escriptura a les primeres edats

6000

Producció en DVD del document "Les Eumenides d'Esquil i l'escena
contemporània"
DVD Elaboració i control de comprimits

1200

Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia: gestió per processos de
la docència pràctica
Aplicació de noves metodologies didàctiques a la Tecnologia Fca III i Gestió de la
Qualitat: carpeta docent i informe de laboratori

1500

1200
1200
1200

5950

2000

1000

500

Codi

Títol del projecte

Ajut concedit

1090490844

Històries de Vida i Cicle vital: creació d'un material multimèdia

1090498734

5100

1090501479

Implementació de problemes guiats en el curs semipresencial d'Electrònica Física
i utilització en sessions de treball cooperatiu
Gestió per processos de la docència pràctica de la Facultat de Química

1090502303

La percepció en l'àmbit educatiu: implicacions pel diagnòstic i la intervenció

3000

1090502817

1000

1090506656

Elaboració de dossiers electrònics per a la innovació docent en la matèria de
"Fisiopatologia"
Relació entre composició, estructura i propietats de materials ceràmics (PROCER)

1090507128

Portafoli electrònic en l'ensenyament de dret

1090509615

Implantació d'un Laboratori Virtual d'Electrònica com a eina docent

6450

1090521192

Realització d’un audiovisual de Espectrofotometria UV-VIS per la millora de la
docència pràctica de l’assignatura de Tècniques Instrumentals
Material d'autoestudi per Determinació estructural

1200

Tutories entre iguals en l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera / Peer
tutoring in an EFL learning context
Mineralogia de minerals constituents de roques 2.0: un entorn virtual per a la
identificació mineral

1000

1090572091
1090585196
1090936138

700

6150

4500
500

4000

1350

