
 

Acord pel qual s’assignen els ajuts per a la realització de projectes d’innovació i millora de la 
docència dins el marc de la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes d’innovació i 
millora de la docència a la UdL (2022-2023) 

 

D’acord amb l’apartat 5 de la convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes 
d’innovació i millora de la docència a la UdL, 2022-2023 (acord núm. 24/2022 del Consell 
de Govern de 23 de febrer de 2022), a proposta de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, 

 

S’ACORDA: 

- Concedir els ajuts que es detallen en el document adjunt “Projectes concedits” per 
un import de 12.912 euros en el marc d’aquesta convocatòria. 
 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució 
en el Tauler electrònic de la Seu electrònica, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquest acord 
un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En 
aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat 
mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 

 
Jaume Puy Llorens 
President del Consell de Govern 



 

Projectes concedits 
 

Títol del projecte Coordinador/a Pressupost sol·licitat Assignació econòmica 
OptiLog V3 C. Ansotegui 0 € 0 € 

Aprenentatge basat en projectes sobre una plataforma de 
desenvolupament real basada en l’ús d’un microprocesador RISC-V 
sintetitzat en una FPGA  

A. Saiz 
1.060 € 1.060 € 

Mejora en el alineamiento entre los objetivos de aprendizaje y la 
evaluación R. Pena 1.300 € 300 € 

Millora de la docència en una  assignatura semipresencial i basada en 
estudi de cas a través de la classe inversa, les simulacions i la creació 
d’un entorn virtual 

L. Coll 
452 € 452 € 

Clínic en Dret de Família i protecció de menors: una metodologia 
activa i col·laborativa en ApS N. Cortada 1.600 € 1.100 € 

Estratègies d’autoavaluació per a l’autorregulació I. del Arco 2.000 € 700 € 

La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a 
mesura de suport universal en l’educació superior C. Petreñas 1.600 € 1.000 € 

Adaptació i desenvolupament de l’assistent virtual (chatbot) 
“Florence” com eina de resolució, aprenentatge autònom i 
transferència de coneixement 

E. Rubinat 
1.600 € 1.600 € 

E-Health training II: Integració d'una eina digital pel raonament 
clínic a través de la ficció interactiva autogenerada dintre de 
l’educació superior en Fisioteràpia 

F.J. Rubí 
1.600 € 850 € 

Premis Nobel de literatura en anglès: una exposició itinerant M. Oró 1.700 € 700 € 
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