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 (2021-22)

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, 2021-2022 (acord núm. 79/2021 del Consell
de Govern de 22 d’abril de 2021), 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 18.013,54 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 la vicerectora. 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

El model Flipped Classroom: eines d’avaluació compatibles amb la
docència híbrida i virtual

Isabel del Arco Bravo

2.000,00 €

1.800,00 €

E-Health Training: integració d’una eina digital pel raonament clínic
interactiu dintre de l’educació superior en l'àmbit de la fisioteràpia

Francesc J. Rubí
Carnacea

1.999,00 €

1.550,00 €

La competència reflexiva i l’alfabetització avaluadora en la formació
inicial de mestres de la FEPTS: Una proposta formativa mitjançant
Alexandra Vraciu
l’ús de Kaltura

1.500,00 €

600,00 €

Creación y uso de Recursos Educativos Abiertos para el desarrollo de
competencias digitales y transversales en el ámbito de la Ciencia
Beatriz Serrano Pérez
Animal

1.880,00 €

980,00 €

Impacte en el procés d’aprenentatge de l'estudiantat en assignatures
de l'EPS: metodologia de classe inversa i avaluació per parells

Ingrid Martorell Boada

1.800,00 €

600,00 €

Los mapatones como una herramienta de participación y aprendizaje
colaborativo mediante Tecnologías de Información Geográfica

M. Pilar Alonso
Logroño

1.600,00 €

1.500,00 €

Disseny, implementació i avaluació de la metodologia d’aprenentatge
invertit (flipped learning) en assignatures del grau d’Estudis
Emma Domínguez Rué
Anglesos

1.300,00 €

300,00 €

Disseny i implementació d un itinerari formatiu per l estudi de casos
de qualitat i seguretat alimentària

1.350,00 €

1.350,00 €

Isabel Alegre Vilas

Pressupost sol·licitat Assignació econòmica

Títol del projecte

Coordinador/a

La implementació del disseny universal en l’educació superior: un
nou repte per a la docència universitària

Cristina Petreñas
Caballero

Pressupost sol·licitat Assignació econòmica
2.000,00 €

800,00 €

Microscopia virtual: aplicació de noves eines digitals per a la
docència pràctica d’histologia Veterinària en el doble grau CPA-VET Jessica Molin Molina
de la UdL

1.850,00 €

1.850,00 €

Implementació de projectes basats en IoT per incentivar la motivació
Jordi Vilaplana
i fomentar l'aprenentatge en assignatures de l'àrea d'Arquitectura de
Mayoral
Computadors

2.000,00 €

1.490,00 €

Didàctica de l’objecte, alfabetització de fonts primàries, educació
patrimonial i museu escolar en formació de mestres: metodologies
d’ensenyament-aprenentatge innovadores

Nayra Llonch Molina

2.000,00 €

1.395,00 €

OptiLOG i Verificació Automàtica en Assignatures d'Intel·ligència
Artificial

Carlos J. Ansotegui Gil

0,00 €

0,00 €

Acció per a l’increment de l’experimentalitat en graus i màsters de
l’àmbit ambiental (ETSEA / LLETRES)

Ramon Batalla
Villanueva

2.000,00 €

1.150,00 €

Localising English in Lleida: L’ús de Paisatges Lingüístics
multilingües per educar en la diversitat lingüística

Maria Sabaté Dalmau

1.924,25 €

494,13 €

Implementació d'un programa informàtic "CHATBOT" com eina de
resolució, aprenentatge autònom i transferència de coneixement en
l'educació superior

Esther Rubinat Arnaldo

2.000,00 €

1.450,00 €

Flipped Classroom y recreación de Case Studies para aprender
Derecho Constitucional.

Manuel Fondevila
Marón

1.301,41 €

704,41 €

