
Convocatòria Projecte

2011 Potenciació de l’ús dels recursos del campus ATENEA per a l’autoaprenentatge i el suport a la docència 
en les assignatures de circuits i dispositius electrònics.

2011 Projecte per a promoure la transversalitat en el disseny curricular del Màster Universitari d'Enginyeria 
en Organització a l'ETSEIAT

2011 Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures i el treball en equip

2011 Els laboratoris d'eficiència energètica com a projectes integradors

2011 El SAGE com a eina integradora

2011 INTEGRACIO CURRICULAR D'ASSIGNATURES PER AL DISSENY DEL NOU MASTER D'ENGINYERIA 
AERONAUTICA

2011 Elaboració de materials transversals per a l'aprenentatge actiu de les matèries de processat d'imatge i 
vídeo pels graus de sistemes audiovisuals i de telecomunicacions

2010 COORDINACIÓ ENTRE ASSIGNATURES PER A IMPLANTAR UN NOU PLA D’ESTUDIS

2010 Ensenyar matemàtiques a través de l’enginyeria

2010 PROVA PILOT DE POTENCIACIÓ DE LA COMPETÈNCIA GENÈRICA “TERCERA LLENGUA” (CG3) – QUINZENA 
(15a) INTERNACIONAL A L’ETSEIAT.

2010 Integració i avaluació de competències genèriques als Graus de l'ETSEIB

2010 Disseny i implantació de les assignatures de programació als nous Graus d'Enginyeria Informàtica

2010 Seeing and Touching. An Experimental Approach to Structural Analysis

2010 ATENEA TFC, Desenvolupament d'una eina per a la gestió d'assignatures de Treballs de Final de Carrera 
en les titulacions de Grau i Màster.

2010 El camí de l'aigua. Gestió integral per a una ciutat sostenible

2010 Design Project Semester

2009 Fòrum interdisciplinar de matemàtiques i tecnologia

2009 Aplicació didàctica de metodologies i adaptació d'eines online per a la gestió col·laborativa de projectes

2009 Disseny d'estratègies conjuntes i aplicació de diferents eines d'un entorn d'aprenentatge virtual (Atenea-
Moodle) en els ensenyaments de nous Graus de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC)

2009 Hibridació d’assignatures d’elevat contingut tecnològic com a prova pilot per als nous plans d’estudis de 
Grau i Màster de la titulació d’Enginyeria Aeronàutica a l’ETSEIAT

2008 Integració, actualització i producció de material docent de Fonaments d'Informàtica per Atenea

2008 Coordinación y adaptación de Química Industrial en el proceso EEES

2008 Seguiment, valoració i explotació d’un nou model docent

2007 Adaptació a l’EEES de les assignatures experimentals troncals de la titulació de Enginyeria Tècnica 
Industrial en Química Industrial de la EUETIT

2007 Realització d’una tesi de màster en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior

2007 Assignatura Obligatòria de Sostenibilitat dels Graus

2007 Atenea Camins

2007 Projecte JANUS:Canvi de model docent per a la implantació de l'EEES

2007 Laboratori Adelaida: metodologia-procés-aprenentatge

2007 Integració d'Eines TIC-UPC per a la docència en l'EEES

2006 Introducció al PBL en algunes assignatures de EUETAB, conjuntament

2006 Caracterització del medi: tècniques d’anàlisi d’aigües, substrats de cultiu, residus orgànics i sòls de 
l’ESAB.

2006 Dipòsit Institucional de Recursos Docents

2006 Definició d'objectius i activitats de formació de les assignatures bàsiques de sistemes operatius

2006 Guia Elaboració Material Multimèdia.

2006 Automatització de la Generació d’Eines de Treball per l’Adaptació a l’EEES (AGETAE_UPC)

Coordinació entre el PDI



2006 CREACIÓ D’UN FORUM DE DOCÈNCIA VIRTUAL PER IMPULSAR LA INCORPORACIÓ DE METODOLOGIES 
D’APRENENTATGE ACTIU A L’EPSEVG

2005 Implementació i avaluació d’una metodologia d’aprenentatge cooperatiu a l’assignatura 
d’Experimentació en Operacions Bàsiques

2005 TecnoEEES: Adaptació dels ensenyaments de Tecnologia Òptica de la EUOOT al marc de Bolonya


