Resolució provisional de la convocatòria A
Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent. Any acadèmic 2019-2020

Codi

Títol del projecte

Investigador principal

Quantitat atorgada

PID192001

Aplicació de metodologies de Co-Disseny en la formació inicial del
docent per a la creació d’activitats formatives enriquides amb TIC en
col·laboració entre escola y universitat.

Adolfina Pérez Garcias

470 €

PID192003

Mejora en la adquisición de competencias de valoración enfermera
mediante la introducción material audiovisual de situaciones clínicas
reales en el Grado de Enfermería.

Alba Loreto Carrero Planells

608,20 €

PID192004

Grup de treball per a la contextualització i relació de les assignatures
de primer curs del Grau d'Enginyeria Informàtica

Antoni Jaume i Capó

425 €

PID192005

La millora de la qualitat docent a través de l’ensenyament de la
Memòria Democràtica al Grau d’Història

Antoni Marimon Riutort

400 €

PID192006

Disseny integrat de seminaris i pràctiques de laboratori per mitjà d’un
projecte d’investigació

Antoni Sureda Gomila

470 €

PID192007

Itineraris personals d’aprenentatge: anàlisis i reflexions de l’alumnat.

Antònia Darder Mesquida

470 €

PID192008

Aplicació dels principis Lean per aportar més valor als alumnes

Antònia Mas Pichaco

425 €

PID192010

Creación de secuencias didácticas para el diseño de itinerarios
personalizados de aprendizaje en la materia de Tecnología Educativa
de los estudios de grado de Pedagogia.

Barbara de Benito Crosetti

475 €
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PID192011

Objetivo sello “Chemistry Quality Eurolabel”: Diseño de material
audiovisual para el aprendizaje de las normas de seguridad y
operaciones básicas de laboratorio en las asignaturas del Máster en
Ciencia y Tecnología Química

Carlos Palomino Cabello

470 €

PID192012

Experiència de flipped classroom a l’assignatura Psicologia biològica
del Grau de Psicologia

Carolina Sitges Quirós

470 €

PID192013

Guia de Bones Pràctiques per a la prevenció del plagi. Deixa
empremta!

Cristina Gil Membrado

470 €

PID192014

Gamificación y auto-evaluación para fomentar la motivación del
alumnado en Programación I del Grado de Ingeniería Informática

Cristina Manresa Yee

425 €

PID192015

Disseny i posada en marxa del mòdul didàctic “Gènere-sexe i edat
biològica-edat social des de l’arqueologia”

David Javaloyas Molina

343,50 €

PID192016

Objetivo Sello “Chemistry Quality Eurabel®: Elaboración de material
didáctico complementario para el aprendizaje virtual de conceptos
introductorios a las asignaturas de Espectroscopia de Emisión y
Absorción Atómica y de Cromatografía Líquida y de Gases en el
marco del Máster en Ciencia y Tecnología Química.

Edwin Palacio

475 €

PID192017

Càpsules d'Història de les Illes Balears per a l'Educació Primària

Elisabeth Ripoll Gil

250 €
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PID192018

Implementació de pràctiques d'aprenentatge-servei en l'assignatura
d'intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el
context escolar del grau d'Educació Primària

Eva Aguilar Mediavilla

425 €

PID192019

Innovación docente e itinerario internacional: enseñanza del derecho
público en lengua inglesa.

Felio José Bauzá Martorell

475 €

PID192020

La corrección del discurso jurídico en un contexto de aula invertida

Felip Alba Cladera

425 €

PID192021

Aprenentatge servei cooperatiu com a instrument per a la intervenció
social amb la comunitat en zones turístiques vulnerabilitzades

Fernanda Caro Blanco

475 €

PID192023

"Walkthrough": guías para ampliar el espectro de fuentes jurídicas de
calidad

Francisca María Rosselló Rubert

420 €

PID192024

GDRE i GADE: Una oportunitat interdisciplinar per a estudiants de
titulació única.

Francisco Antonio Vaquer Ferrer

420 €

PID192025

Implementación de un bot conversacional “chatbot” para mejorar la
atención al alumnado y la asistencia educativa

Francisco Rejón Guardia

475 €

PID192026

Implementació de la Flipped Classroom en l’assignatura de
Construcció IV dels estudis de Grau d’Edificació.

Gabriel Antonio Horrach Sastre

475 €

PID192027

Pla d'intensificació de coordinació horitzonal a primer curs de Grau
de Matemàtiques

Gabriel Cardona Juanals

420 €
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PID192028

Audio Trainer - Podcasts Alemany per a Turisme

Gloria Isabel Bosch Roig

444,40 €

PID192029

Favoreciendo aprendizaje mediante herramientas informáticas de
autocorrección

Inna Tsener

420 €

PID192030

Realidad aumentada como soporte del aprendizaje autónomo en
Fisioterapia: parte II

Iosune Salinas Bueno

475 €

PID192031

Cursos de preparació en línia de Matemàtiques i Física

Joan Carles Pons Mayol

300 €

PID192032

Aplicació de tècniques de realitat augmentada a pràctiques de
laboratori de primer curs

Joan Josep Cerdà Pino

364,25 €

PID192033

Disseny i implementació d’una eina d’avaluació en el Pràcticum dels
estudis de Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Joan Ribot Riutort

475 €

PID192034

Clase invertida y uso de dispositivos móviles y redes sociales como
herramientas de coordinación de asignaturas

José Luis Mateo Hernández

475 €

PID192035

Aula Didàctica d'Experimentació en Ciències per a l'educació
primària (ADEC).III Edició

Josefa Donoso Pardo

475 €

PID192036

Proposta d’una activitat conjunta i coordinada entre assignatures del
Màster en Nutrigenómica i Nutrició Personalitzada: aprenentatge
cooperatiu pel disseny d’un projecte d’investigació.

Juana Sánchez Roig

475 €
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PID192037

Disposición a la toma de riesgos evaluada mediante preguntas de
opción múltiple.

Lara Ezquerra

444,40 €

PID192039

Diagnòstic i propostes de millora del procés d’ensenyamentaprenentatge de l'assignatura "Introducció a la llengua llatina" (GLLE
i GLLC)

Maria Antònia Fornés Pallicer

428,32 €

PID192041

Trivial jurídico como ejemplo de gamificación en Derecho

María Belén Aige Mut

475 €

PID192042

Objetivo Sello “Chemistry Quality Eurabel: E-learning como
herramienta para el diseño de material formativo complementario en
técnicas instrumentales espectroscópicas en el marco del Máster en
Ciencia y Tecnología Química

Maria del Carmen Rotger Pons

475 €

PID192043

El Derecho en imágenes: hacia la presentación visual de los
contenidos jurídicos

Maria del Mar Crespí Ferriol

475 €

PID192044

Transformació cap a l’aprenentatge realista d’assignatures de
Formació Bàsica del Grau d’Educació Infantil

Maria del Mar Oliver Barceló

475 €

PID192046

Proyecto inter-educa

María Isabel Montserrat SánchezEscribano

475 €

PID192047

Simulación clínica como método de aprendizaje en el Grado de
Fisioterapia

María Teresa Arbós Berenguer

475 €

Resolució provisional de la convocatòria A
Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent. Any acadèmic 2019-2020

PID192048

Treball actiu mitjançant l’Aprenentatge Basat en Projectes dins el
Grau de Bioquímica de la UIB

Mariona Palou March

475 €

PID192049

Metodologies actives d’aprenentatge en geotecnologies: MOOCs
(Massive Open Online Courses) en Cartografia i Sistemes
d’Informació Geogràfica (Massive Open Online Courses)

Maurici Ruiz Pérez

511,10 €

PID192050

Elaboració de vídeos de vinyetes clíniques i de fragments
d'entrevistes clíniques psicològiques per a la docència de
Psicopatologia i matèries afins.

Miquel R. Tortella Feliu

525 €

PID192051

Redes sociales como herramienta para fomentar el aprendizaje
activo y la motivación en el alumnado de Fisioterapia

Natalia Romero Franco

475 €

PID192052

El cine como recurso didáctico en economía

Oscar Vicente Chirivella

450 €

PID192054

Aprendre a cooperar en l'aula d'educació física a traves de la
simulacio docent: junts aprenen més

Pere Antoni Borràs Rotger

420 €

PID192055

Creació de guions de pràctiques usant tècniques de realitat
augmentada

Rodrigo Picos

275 €

PID192056

La narración terapéutica en la formación de estudiantes de
fisioterapia: características y desarrollo en el ámbito de la
gerontología

Rosalinda Romero Godoy

475 €
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PID192057

La Perspectiva de gènere en la Docència Universitària: Estudi
diagnòstic i propostes de millora per a la seva aplicació des de les
nostres assignatures.

Rosario Pozo Gordaliza

475 €

PID192058

Revisió de la metodologia i l’avaluació de les pràctiques de laboratori
d’assignatures de física de primer curs en carreres tècniques.
Implementació a Mecànica del Grau en Edificació.

Rubén Santamarta Martínez

420 €

PID192059

La narració digital com a eina per al desenvolupament de
l’aprenentatge autoregulat

Santos Urbina Ramírez

544,35 €

PID192061

La inteligencia emocional en los equipos de trabajo en aulas
universitarias: evaluación e intervención.

Silvia Ortiz Bonnin

475 €

PID192062

Building Information Modeling com a tecnologia d'aplicació en
l'aprenentatge del procés constructiu en el Grau d'Edificació

Susana Hormigos Jiménez

475 €

PID192063

Objetivo Sello Chemistry Quality Eurolabel para el máster de Ciencia
y Tecnología Química: diseño de rúbricas para la evaluación de los
resultados del aprendizaje

Susana Simal Florindo

450 €

PID192064

Adquisición de competencias sobre retroalimentación sistemática
mediante aprendizaje cooperativo

Tatiana Casado de Staritzky

475 €

PID192065

Implantació de metodologies d'aprenentatge centrades en l'alumne
en el marc de la renovació de les Practiques en l’assignatura
“Sistemes Mecànics”

Vicente José Canals Guinand

420 €
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PID192066

Materialitat i immaterialitat de l’ensenyament de la lectoescriptura, el
càlcul i la música a l’escola al llarg del segle XX

Xavier Motilla Salas

420 €

PID192067

Creación de un aula invertida o flipped classroom en la asignatura de
fisioterapia legislación sanitaria

José Antonio Mingorance Rubiño

0€

Relació de projectes denegats:

Codi

Títol del projecte

Investigador principal

Quantitat atorgada

PID192002

Com fomentar la pràctica d’exercici físic a través dels deures actius
en estudiants universitaris

Aina Maria Galmés Panadés

Denegat

PID192009

La fonética más allá de la teoría: el GAFE

Assumpció Rost Bagudanch

Denegat

PID192022

Coordinació de matèries històric educatives per a un aprenentatge
actiu i vivencial en torn al 50è aniversari de la Llei General
d’Educació de 1970.

Francisca Comas Rubí

Denegat
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PID192038

Avaluació de la realització d’exàmens tipus test amb projecció digital
sobre el rendiment acadèmic dels alumnes

Lorenzo Gil Vives

Denegat

PID192040

Espais de trobada interdisciplinar social i educatiu de la Facultat
d'Educació

Maria Antònia Gomila Grau

Denegat

PID192045

Incorporando la visión de los egresados a la mejora continua del
MGRH (Máster en Gestión de Recursos Humanos): perfil de egreso
y actualización profesional

María Esther García Buades

Denegat

PID192053

Innovació docent al Grau en Turisme. Introducció de les TIC per
l’ensenyament de la gestió de l’empresa turística (sèptima edició)

Patricia Horrach Rosselló

Denegat

PID192060

La vinculació entre el "Practicum" curricular i el Treball de Fi de
Màster com a eina estratègica per a la formació professionalitzant

Sebastiana Sabater Rebassa

Denegat

