RESOLUCIO 2005 D'AJUTS A PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT
Projectes finançats
Sol·licitud

Títol

1126291989 Transversalitat a Cristal·lografia i Mineralogia
Desenvolupament de pautes pedagògiques pel treball col.laboratiu amb suport
1126880575
tecnològic
1127217704 Àrab en línia (2)
1127289854 Anatomia Topogràfica Interactiva
Activitat educativa en el marc de l'EEES: Aplicació a assignatures tronclas de
1127296369
Metodologia de la Investigació Psicològica
1127724067 Statmedia 2PI: Pràctiques Individualitzades d'Estadística per Internet
1127724857 Vídeo didàctic per la descripció d'un perfil de sòl al camp i mostreig de sòls
Aprenentatge transversal de l'Electrònica Aplicada mitjançant el disseny de
1127739158
casos pràctics
Implementació del sistema d'autoavaluació als CD's de Mineralogia òptica i
1127813051
L'òptica cristal·lina
Aplicació de corpus textuals per a la creació de material docent de Gramàtica
1127813901
Descriptiva i Lexicologia i Morfologia Anglesa
Ensenyar a aprendre a l'alumnat universitari a través del treball col·laboratiu
1127827587
semipresencial: disseny, aplicació i avaluació d'estratègies de treball en grup.
1127835208 Millores docents estratègiques en les assignatures de Petrologia i Geoquímica
Ensenyament clínic: Veure el que es fa, com a alternativa a explicar el que s'ha
1127908637
de fer
1127910097 IDENTISANG
1127910468 Un entorn virtual d'aprenentatge. El grec i les humanitats. 2ª Fase
1127927138 Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües
Aprenentatge autònom en Parasitologia mitjançant l'ús de cicles biològics
1127937531 virtuals, interactius i dinàmics d'espècies paràsites significatives en parasitologia
humana, alimentària i mediambiental
Desenvolupament de Materials d'Aprenentatge Autònom per a l'Anàlisi de Dades
1127946872
en Economia i Empresa a partir del mètode de casos
El procés de selecció i avaluació d'un programari: elaboració d'un tutorial a partir
1127975790
d'un estudi de cas
1127983634 Aprenent Mitjançant l'Explicació, Reflexió i l'Autonomia Intelectual (AMERAI)
1127988949 Recursos didàctics per a la Història Medieval: restitució d'espais en 3D
1127991303 UB-cranium: projecte per l¿estudi virtual del crani
Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia: gestió per processos
1127992449
de la docència pràctica.
1127993807 Aproximació a la integració de l'avaluació en el procés d'aprenentatge
1127994035 CHIMFIS: una eina multimèdia per a l'aprenentage de la Fisicoquímica
Una "tuneladora" anomenada coordinació docent. Continguts de la coordinació
1127996490
docent i MQD-ID a la Facultat de Dret.
Desenvolupament d'eines TIC lliures per a l'avaluació de les contribucions de
1127996945
l'alumnat en fòrums electrònics i wikis
Elaboració d'activitats d'aplicació en suport multimedia de blocs temàtics
1127997621
integrats entre Farmacologia i Psicologia
1128008860 Projecte d'innovació docent - IN-3.7
Eines d'Autoavaluació per a l'assignatura de disseny d'equips i instal·lacions
1128012753
(DEIWEB)
Simulación virtual y mediante agentes inteligentes para el entrenamiento de
1128023620
habilidades específicas de exploración en trastornos psicopatológicos
Avantatges de l'avaluació de l'aprenentatge a través de Carpetes
1128068931
d'Aprenentatge en suport TIC basades en tecnologia Wiki de progamari lliure.
L'aprenentatge semipresencial amb tasques de tutoria en les assignatures de
1128069260
l'àrea de Fisiologia
1128071076 L'ús dels portafolis digitals, eina d'innovació en l'avaluació de l'alumnat
Elaboració de materials d'economia política, orientats a la docència de
1128071686 l'economia en els ensenyaments de Gestió i Administració Pública i Dret de la
Universitat de Barcelona
1128078229 Model Pilot de Sistema Distribuït de Continguts
1128086712 L'Estadística: un pont cap al coneixement de la realitat

Ajut

Codi

5900 2005PID-UB/01
5500 2005PID-UB/02
3600 2005PID-UB/03
5500 2005PID-UB/04
600 2005PID-UB/05
2650 2005PID-UB/06
1300 2005PID-UB/07
3000 2005PID-UB/08
1200 2005PID-UB/09
6100 2005PID-UB/10
5300 2005PID-UB/11
3500 2005PID-UB/12
1800 2005PID-UB/13
1600 2005PID-UB/14
5500 2005PID-UB/15
6100 2005PID-UB/16
3850 2005PID-UB/17
600 2005PID-UB/18
300 2005PID-UB/19
1760 2005PID-UB/20
1500 2005PID-UB/21
3200 2005PID-UB/22
4200 2005PID-UB/23
400 f2005PID-UB/24
1600 2005PID-UB/25
6100 2005PID-UB/26
3000 2005PID-UB/27
1500 2005PID-UB/28
6100 2005PID-UB/29
1200 2005PID-UB/30
6100 2005PID-UB/31
3400 2005PID-UB/32
5900 2005PID-UB/33
5800 2005PID-UB/34
600 2005PID-UB/35
400 2005PID-UB/36
500 2005PID-UB/37

