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Resolució de la Convocatòria d'ajuts a 
la millora docent de la UPC 
Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat 
 

 

D’acord amb la Convocatòria d'ajuts a la millora docent de la UPC (Acord CG/2019/04/14, de 4 

de juliol de 2019), el comitè de selecció fa pública la resolució de la convocatòria amb els 

projectes seleccionats. 

 

Línia 1. Millora del rendiment acadèmic, reducció de l’abandonament en la fase inicial dels 

estudis, i increment del compromís, motivació i implicació de l’estudiantat. 

Títol del projecte 
Centre/s 

participants 
Quantitat 
atorgada 

Integració de les soft skills en les comunitats 
d'aprenentatge del CFIS 

CFIS 6000 Eur 

Curs 0: Preparació per als estudis a l'EEBE EEBE 6000 Eur 

Accions per a la millora del rendiment acadèmic de 
l’assignatura Electrònica en les Telecomunicacions 
(ET) dels graus en Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació i Telemàtica de l’EETAC 

EETAC 6000 Eur 

Incorporació i millora de les competències digitals en 
el Pla d’estudis 

EPSEB 6000 Eur 

Mentoria, tutorització i coordinació: Les claus per a 
una millora del rendiment i reducció de 
l’abandonament a la fase inicial 

EPSEM 6000 Eur 

Afins: programa de mentoria d’estudiants de l’EPSEVG EPSEVG 6000 Eur 

Mind the gap: Estratègies per superar amb èxit i amb 
motivació les matèries de Matemàtiques i Química 
dels graus d'Enginyeria de Biosistemes i 
Agroalimentària 

ESAB 6000 Eur 

Proyecto de mejora del rendimiento académico en el 
primer curso de la Fase Inicial de los Grados de 
Ingeniería de la ESEIAAT 

ESEIAAT 6000 Eur 

Relació de la nota d’accés a la universitat amb el 
rendiment acadèmic a les assignatures dels estudis 
d’Arquitectura 

ETSAB 6000 Eur 

La intuïció i l'experimentació com a eines docents 
motivadores per a un millor rendiment acadèmic 

ETSAV, ETSAB 6000 Eur 

De las MATES al STEAM ETSECCPB 6000 Eur 

Millora de l’aprenentatge dins de l’aula de Mecànica 
de Fluids mitjançant aplicacions web 

ETSEIB 6000 Eur 
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Espai autogestionat i d’accés lliure per a la realització 
de projectes per a la millora del compromís, la 
motivació i la implicació de l’estudiantat de l’ETSETB 

ETSETB 6000 Eur 

Mentories per a les assignatures de primer curs FME 6000 Eur 

Implementació i anàlisi de la metodologia Learning by 
doing a les assignatures d’Informàtica dels estudis de 
Nàutica 

FNB 6000 Eur 

Desenvolupament i implantació d’un entorn formatiu 
per a l’adquisició de les competències clíniques de 
l’estudiantat de la FOOT, d’acord amb la metodologia 
de l’Evidence Based Practice (EBP). Projecte FOOT x 
EBP 

FOOT 6000 Eur 

 

 

Línia 2. Introducció de la perspectiva de gènere en els estudis 

Títol del projecte 
Centre/s 

participants 
Quantitat 
atorgada 

Introducció a l'arquitectura i l'urbanisme amb 
perspectiva de gènere 

ETSAB, ETSAV 8000 Eur 

Introducció de la perspectiva de gènere en els estudis 
de Grau en l’àmbit de l’enginyeria informàtica 

FIB 6000 Eur 

Anàlisi estadística de l'estudiantat de matemàtiques 
des de la perspectiva de gènere 

CFIS, FME 8000 Eur 

Gènere i Docència II. Introducció de la perspectiva de 
gènere a les titulacions 

EEBE, EETAC, EPSEM, 
ETSECCPB, ETSEIB, 
FNB 

20000 Eur 

 

 

Aquests ajuts es doten a càrrec de la partida G/22931/GEN del pressupost de la UPC de 2019. 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2019 


