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1.Presentació

Si l’any anterior el destacàvem com un any d’expansió pel que fa al portafolis dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació, el 2018 ha estat un any per a recollir els primers fruits i ja tenim els primers graduats 
del màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció; el d’Avaluació i 
Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior (que fem juntament amb l’AQU); el de Psicopedagogia, i també 
els postgraus Avaluar per Aprendre (Rosa Sensat-UOC) i Aprenentatge de la Lectura i les seves Dificultats.
 
Però no deixem de créixer, i aquest curs hem iniciat el postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius, 
amb l’objectiu de contribuir a la formació de líders pel canvi en els centres, i continuem preparant noves 
propostes formatives que donin resposta als nostres graduats específicament d’educació social, com és el 
màster d’Acció Social i Educativa (títol provisional) i el doctorat de Salut i Psicologia, que són previstos per 
al curs 2020-2021.
 
Aquest creixement també es produeix en els resultats de recerca i l’impacte social que comporten. Des-
taquem el nombre de projectes europeus liderats des dels Estudis, els primers doctorands industrials diri-
gits per professorat dels Estudis i que contribueixen directament a crear aliances entre universitat i empre-
sa, l’augment significatiu del factor d’impacte de les publicacions en revistes indexades, i la nostra revista 
ETHE: International Journal of Educational Technology in Higher Education, que ha passat a ser indexada al 
Clarivate’s Social Science Citation Index (SSCI).

Apostem amb més fermesa 
que mai per la qualitat

TERESA GUASCH PASCUAL 
DIRECTORA DELS ESTUDIS DE PSICOLOGIA I 
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
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Els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació també tenen una alta vocació de servei i transferència a 
la societat, i per això volem destacar dos elements dels que estem molt orgullosos: d’una banda, el desen-
volupament del servei d’atenció psicològica per a tota la comunitat UOC i, de l’altra, la Càtedra sobre Dis-
capacitat, Ocupació i Innovació Social, juntament amb la Fundació Randstad. Totes dues accions sortiran 
a la llum al començament del 2019.
 
Per acabar, destaquem que l’eix vertebrador de tot el nostre treball continua essent la qualitat, i per això 
hem apostat per dos aspectes. En primer lloc, hem posat en marxa un projecte que té com a objectiu prin-
cipal treballar en la millora continua de la qualitat docent de les nostres titulacions. No només tractarem 
d’identificar indicadors i informació quantitativa i qualitativa que ens ajudi a fer una avaluació constant de 
les assignatures durant la seva impartició i al final de les mateixes, sinó que també aprofundirem en aquells 
aspectes que, en cada programa, poden ser més significatius en termes d’aprenentatge dels nostres estu-
diants (metodologies, eines, activitats, estratègies de seguiment, etc.). En segon lloc, destaquem el treball 
de tot l’equip de professorat per aprofundir en les qüestions ètiques que vehiculen la nostra activitat com 
a docents i, per tant, també com a responsables de desenvolupar aquestes competències entre els nostres 
estudiants.
 
Tot l’equip continuem treballant per una formació d’excel·lència dels nostres estudiants i graduats per a 
formar professionals altament responsables i compromesos amb la societat.
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2.Destacats

Durant el 2018 s’ha impartit el primer curs del màster universitari de 
Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció; el 
d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior (AQU); el de 
Millora dels Ensenyaments de l’Educació Infantil i Primària (UCC-UVic-
UOC), i el de Psicopedagogia. També s’ha impartit el primer curs dels 
postgraus Avaluar per Aprendre (Rosa Sensat-UOC) i Aprenentatge 
de la Lectura i les seves Dificultats, i del grau de Logopèdia (UVic-UCC, 
UOC).[1] [2] 

Postgrau Lideratge i Direcció de Centres Educatius. Aquest post-
grau, que s’ha posat en marxa el curs acadèmic 2018-2019, s’adreça 
a professionals de l’ensenyament interessats en l’exercici de la funció 
directiva. Aporta noves estratègies d’ús educatiu de les tecnologies i 
dona accés a continguts de l’aprenentatge innovadors i actuals, com 
també a fonts d’informació bàsiques en aquests àmbits.

 y Màster universitari d’Acció Social i Educativa. Aquest màster té 
com a objectiu principal formar professionals d’alt nivell acadèmic 
amb domini teòric i metodològic propi de les ciències socials i de 
l’acció social que estiguin interessats en l’anàlisi i en el disseny i im-
plementació de propostes d’acció.

 y Doctorat de Salut i Psicologia. Aquest nou doctorat permetrà ofe-
rir una formació específica de recerca en psicologia i salut en línies 
com salut digital, psicologia de la salut, trastorns del llenguatge, 
innovació i acció social en salut, etc.

Desplegament de 
nous programes

En preparació  
per al 2020

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/lideratge-direccio-centres-educatius/presentacio
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Strategic partnership for the co-design of an innovative and sca-
lable eportfolio ecosystem to improve the quality and visibility of 
skills (EPICA). 

 y Inici: 01/01/2018 - Final: 31/12/2020
 y Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participants dels Estudis: Maina, Marcelo; Sangrà Morer, Albert. 

Grup Edul@b. 
 y Finançament: Comissió Europea. 

Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona.
 y Inici: 01/01/2018 - final: 31/12/2018.
 y Investigadora principal: López Gómez, Daniel. Care and Prepa-

redness in the Network Society (CareNet).
 y Participants dels Estudis: Rodríguez, Israel; Arenas, Miriam.
 y Finançament: Ajuntament de Barcelona.

Implementación de un sistema de aproximación diagnóstica of-
talmológica a través de teleconsulta.

 y Inici: 13/09/2018 - final: 12/09/2021.
 y Investigadores principals: Hernández Encuentra, Eulàlia; Pousa-

da Fernández, Modesta. Psicologia, Salut i Xarxa (PSINET).
 y Finançament: Generalitat de Catalunya.

Cap a un model de disseny instruccional per a l’adquisició de les 
competències en contextos de desenvolupament professional. 

 y Inici: 13/09/2018 - final: 12/09/2021.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse. Educació i TIC 

(EduL@b).
 y Finançament: Generalitat de Catalunya.

Nous projectes 
de recerca 2018

El professor Josep Maria Duart, escollit vicepre-
sident de recerca d’EDEN.

Nous càrrecs 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00002/001
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00002/001
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00002/001
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/iniciatives-comunitries-de-cures-barcelona
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/161-eden-uoc.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/161-eden-uoc.html
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Sergi Fàbregues, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Edu-
cació de la UOC, guardonat amb el premi extraordinari de Doctorat de So-
ciologia de la UAB.

La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC 
Ana Gálvez, guardonada amb el Best Critical Paper Award per l’article «Mi-
cro-Resistance in Teleworking. Tactics and Subjectivity in Female Te-
leworkers», del 78th Annual Meeting of the Academy of Management.

Israel Rodríguez-Giralt, coordinador del grup de recerca CareNet (IN3, 
UOC) i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, 
guardonat amb el premi internacional David Edge Prize.

La professora Beatriz Sora, dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació, guardonada amb el premi al millor article presentat al 6th 
International Seminar & Conference on Learning Organization (ISCLO) 
per «Employee Wellbeing and Emotional Exhaustion: How might the 
Socio-moral Climate Buffer Job Insecurity Stressor?» A Multilevel Study 
in Spain and Austria.

Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació i director de desenvolupament de l’eHealth Center, seleccio-
nat per HIMSS Europe com un dels cinquanta líders europeus en l’àmbit 
de la salut i les noves tecnologies (HIMSS Future 50).

Els Estudis d’Educació de la UOC, incorporats, per primera vegada, al 
prestigiós rànquing de Xangai de disciplines acadèmiques 2018.

COMjunts, l’aplicació de la UPF i la UOC per a famílies amb nens amb 
malalties rares, triada millor aplicació per a pacients en els eHealth 
Awards 2018. Aquesta aplicació neix del projecte Junts, dedicat a supe-
rar barreres socioeducatives i a afavorir l’alfabetització sobre les inter-
ferències i dificultats de comprensió de la informació i la documentació 
adreçades a famílies de nens i nenes afectats per malalties rares. Els 
líders del projecte Junts, Rosa Estopà, professora del departament de 
Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, i Manuel Armayones, 
professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i director 
de Desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC, van recollir el 
guardó al Congrés eSalut.

Premis i distincions  

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2018.272
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2018.272
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2018.272
https://uoc.us12.list-manage.com/track/click?u=0bf77316378d0014b72b5a103&id=e9fc5ce6dc&e=23b2ffc4bb
http://www.4sonline.org/prizes/edge
http://www.himss.eu/
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/059-manuel-armayones.html
http://www.himss.eu/communities/future50
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/292-comjuntos.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/292-comjuntos.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/292-comjuntos.html
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Premis finals*. Cada any els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació fan entrega 
de premis als tres millors treballs finals de grau (TFG), de màster (TFM) i pràcticum de 
diverses titulacions. En l’acte, els guardonats amb el primer premi de cada titulació fan 
una breu presentació del seu treball.

Premi UOC-AQU-INQAAHE al millor treball final. S’ha fet una aliança per atorgar el premi 
al millor treball final del màster d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior. 
Entre tots els treballs finals de màster presentats durant el curs acadèmic, els que te-
nen una qualificació d’excel·lent o de matrícula d’honor participen en la convocatòria del 
premi al millor treball, sense dotació econòmica, però amb la certificació d’INQAAHE, la 
xarxa internacional d’agències de qualitat de l’ensenyament superior.

* Vegeu tots els premiats en l’Annex 1.
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 y Premi UOC d’Innovació - Premis Baldiri Reixac. Premi de 4.000 euros atorgat entre 
totes les propostes presentades en la categoria de projectes de centre dels premis Bal-
diri Reixac, promogut conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i la Funda-
ció Carulla per a un projecte que impulsi la transformació innovadora.

 y Edutech Cluster. Clúster en què s’integren com a membres la UOC i en concret els Estu-
dis de Psicologia i Ciències de l’Educació, des del qual empreses del sector TIC i educació 
creen productes i ofereixen serveis de base tecnològica per a la millora de processos 
d’ensenyament i aprenentatge.

 y Escola Nova 21. Formació en línia de 257 mestres, en què s’organitzen 7 jornades pre-
sencials. 

 y Fundació Collserola. Formació a mida dels mestres de les escoles que formen part de 
la fundació.

 y DUOC UC. Formació de docència en línia per a professorat d’aquesta institució catòlica 
d’educació superior de Xile.

 y ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social. Conveni amb el grau d’Educació Social dels 
Estudis.

 y Associació Tandem Team. Conveni amb el grau d’Educació Social dels Estudis.
 y Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa). Conveni pel projecte Les competències 

digitals per a la ciutadania, en l’àmbit de competències TIC, que té per objectiu conti-
nuar treballant i millorant les competències digitals de la ciutadania i fer-la competent 
per a encarar els reptes de la societat digital des d’un vessant democràtic i d’igualtat 
d’oportunitats, pensant especialment en les dones per a poder garantir el seu impacte 
social.

 y Equivalència certificats ACTIC. Publicació de l’ordre del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública el 24 de juliol de reconeixement d’equivalència entre 
els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comu-
nicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d’acredi-
tació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la 
Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera ja es disposa dels 3 nivells d’equivalència 
d’aquests certificats (bàsic, mitjà i avançat). Aquest 2018, 5.259 estudiants de la UOC 
han estat acreditats per l’equivalència corresponent amb el nivell mitjà de l’ACTIC.

Aliances amb institucions 

http://www.elsbaldiri.cat/
https://edutechcluster.org/
https://www.escolanova21.cat/qui-som/
https://www.fundaciocollserola.cat/
http://www.duoc.cl/
https://acciosocial.org/
http://www.tandemteambcn.com/
http://www.barcelonactiva.cat/
https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/
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3.Oferta 
formativa 
i docència
Xifres

Nombre d’estudiants

Taxa d’èxit

15.389 estudiants
Curs 2017-2018

2.597
graduats
en les titulacions coordinades 
pels Estudis de Psicologia i  
Ciències de l’Educació al curs 
acadèmic 2017-2018

94,3%
95,5%
Graus

Màsters
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Equip formador

52

665 148

47
Professors

Professors col·laboradors Tutors

Professors 
a temps 
complert

Professorat propi

Professorat col·laborador

NOMBRE DE PROFESSORS, 
SEGONS DADES DE 2017-2018

PROFESSORAT AMB TRAM 
DOCENT I DE RECERCA(*), 
SEGONS DADES DEL 2017-2018

ELS ESTUDIS DE PSICOLOGIA I  
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ COMPTEN 
AMB UN TOTAL DE 665 PROFESSORS 
COL·LABORADORS, DELS QUALS 148 
SÓN TUTORS.

56,8%

80,4%

Professorat amb tram de recerca

Professorat amb tram docent

(*)Exclou professorat associat i emèrit

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/perfil-professorat/PCE.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/perfil-professorat/PCE.html
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Portafolis

*Àmbit de competències digitals. Àmbit, transver-
sal de la UOC que compta amb l’expertesa de més 
vint de  vint anys de la formació en línia en compe-
tències digitals per estudiants, professionals i ciuta-
dans que ha anat evolucionant i innovant pel que fa 
a metodologia i recursos per tal de formar ciutadans 
i professionals competents digitals en la societat del 
coneixement a través de l’e-learning. L’assignatura 
té equivalència amb l’acreditació ACTIC Nivell Mitjà 
de la Generalitat de Catalunya.

Grau 
Logopèdia 

PG
Trastorns 

de la Parla i el 
Llenguatge

PG
Aprenentatge 

de la Lectura i les 
Seves Dificultats

PG de 
Trastorns del 

Desenvolupament

PG
Dificultats i 

Trastorns de 
l’Aprenentatge

MU
Dificultats de 

l’Aprenentatge 
i Trastorns del 

Llenguatge

Grau 
d’Educació 

Social

PG 
Salut Mental

i Col·lectiva

PG
Avaluar 

per Aprendre 

PG 
Direcció i Gestió 
de l’E-learning

PG 
Recerca en 
E-learning

PG Disseny 
Tecnopedagògic 
de Programes, 

Entorns 
i Recursos

PG
Docència 
en Línia

MU
Educació i TIC
(e-Learning)

MU
de Formació de 

Professorat
Especialitat de 
Matemàtiques

MU
de Formació de 

Professorat 
Orientació educati-
va, Anglès, Ciències 

Naturals

MU
Psicopedagogia

MU
Millora 

Ensenyaments 
Infantil 

i Primària

MU
Gestió de la 
Qualitat en 

Educació 
Superior

Grau de 
Psicologia

MU
Ocupació i 
Mercat de 

Treball

PG
Coaching

PG
Intervenció 
Sociolaboral

MU
Psicologia 
Infantil i 
Juvenil

MU
Psicologia 

General 
Sanitària

Àm
bi

t C
TI

C 
- À

m
bi

t T
ra

ns
ve

rs
al

 d
e 

Co
m

pe
tè

nc
ie

s 
Di

gi
ta

ls
*

Veure l’Annex 2 per a més informació.

PG
Lideratge 

i Direcció de 
Centres 

Educatius

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/logopedia-uvic-ucc/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-parla-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/aprenentatge-lectura-dificultats/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-desenvolupament/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-desenvolupament/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-desenvolupament/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-desenvolupament/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/dificultats-trastorns-aprenentatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/salut-mental-col%C2%B7lectiva/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/avaluar-aprendre/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/e-learning-educacio-tic/e-learning-recerca/itinerari
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/e-learning-educacio-tic/e-learning-direccio-gestio/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/economia-empresa/disseny-tecno-pedagogic/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/economia-empresa/docencia-universitaria-linia/objectius-perfils-competencies
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/educacio-tic/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/professorat-educacio-secundaria-matematiques/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/professorat-eso-batxillerat-fp-idiomes/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/millora-ensenyaments-educacio-infantil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/avaluacio-gestio-qualitat-educacio-superior/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/coaching-orientacio-assessorament-mon-laboral/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/sociolaboral-orientacio-ocupacio-insercio-laboral/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/sociolaboral-orientacio-ocupacio-insercio-laboral/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/sociolaboral-orientacio-ocupacio-insercio-laboral/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/sociolaboral-orientacio-ocupacio-insercio-laboral/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-infantil-juvenil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-infantil-juvenil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-infantil-juvenil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-infantil-juvenil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-infantil-juvenil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-general-sanitaria/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-general-sanitaria/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-general-sanitaria/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-general-sanitaria/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-general-sanitaria/presentacio
http://capacitaciodigital.blogs.uoc.edu/
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/lideratge-direccio-centres-educatius/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/sociolaboral-orientacio-ocupacio-insercio-laboral/presentacio
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Desenvolupament de nous recursos pedagògics

Col·leccions

Vídeos docents destacats

Altres

 y Manuales Psicología y Ciencias de la Educación
 y Colección Educación Escolar
 y Colección Pedagogías contemporáneas

 y Manuals Psicologia i Ciències de l’Educació
 y Col·lecció Educació Escolar
 y Col·lecció Pedagogies contemporànies

 y Col·lecció Laboratorio de Educación Social
 y Col·lecció Dossiers Did@c-TIC’s
 y Colección Atlántica de Educación 

 y Entrevistes a professionals de la psicologia infantil i juvenil, a l’assignatura de Treball Final del màster de 
Psicologia infantil i juvenil. Versió en espanyol. 

 y L’estructura del llenguatge, assignatura Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura del màster 
de Dificultats de l’aprenentatge i Trastorns del llenguatge. Versió en espanyol.

 y Vídeo al Cosmocaixa: Talking Brains, assignatura Adquisició del llenguatge, del grau de Logopèdia. Versió 
en espanyol.

 y Entrevista a Susan Ebbels, assignatura Pràctica basada en l’evidència, del grau de Logopèdia. Versió en 
espanyol.

 y Vídeo Components de l’avaluació dinàmica, assignatura L’avaluació i el diagnòstic, del grau de Logopèdia. 
Versió en espanyol. 

 y Material didàctic de les experiències educatives d’Escola La Maquinista i Escola Virolai (Màster de Mes-
tres).

 y Avaluar per Aprendre: entrevistes. Material basat en 5 entrevistes realitzades a cinc perfils de persones 
diferents que tracten sobre tema de l’avaluació dels aprenentatges. Es fa servir en el Postgrau Avaluar 
per Aprendre. 

 y Mòduls d’Autoaprenentatge Guiat (MAG). Assignatura Tendències psicopedagògiques contemporànies 
del Màster de Psicopedagogia. 
 y Mòdul d’autoaprenentatge guiat (MAG). Elaboració de documents de referència per alumnes amb 

necessitats educatives especials. Web
 y Mòdul d’autoaprenentatge guiat (MAG). L’assessorament psicopedagògic i el treball amb altres pro-

fessionals. Web
 y Pautes per a optimitzar l’organització de la informació digital, de l’assignatura de Competències digitals, 

transversal a tots els graus de la UOC i coordinada des dels Estudis.
 y Cerca i localització d’informació per internet, de l’assignatura de Competències digitals, trasnversal a tots 

els graus de la UOC i coordinada des dels Estudis.

http://www.editorialuoc.cat/manuales?category=118
http://www.editorialuoc.cat/manuals?category=118
http://www.editorialuoc.cat/laboratorio-de-educacion-social
http://www.editorialuoc.cat/dossiers-didc-tics
http://www.editorialuoc.com/atlantica
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/niu.materials/adr/20171/PID_00254569/index.html?token=$CRYPT$&s=$SESSIONID$&id=$ID$&classroom=$DOMAINID$&language=$LANGUAGE$
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/niu.materials/adr/20171/PID_00254570/index.html?token=$CRYPT$&s=$SESSIONID$&id=$ID$&classroom=$DOMAINID$&language=$LANGUAGE$
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00246963/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00246964/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250860/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250860/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00255858/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00255859/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00258271/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00258272/
http://experiencia-educativa.aula.uoc.edu/maquinista/
http://experiencia-educativa.aula.uoc.edu/virolai/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00249083/
http://informacio-digital.recursos.uoc.edu/
http://cerca-informacio.recursos.uoc.edu/
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4.Recerca

La recerca als Estudis és articulada entorn de tres eixos temàtics: educació i TIC; psicologia, salut i qualitat 
de vida; i acció social, comunitat i innovació. A partir d’aquestes àrees de coneixement es defineixen àm-
bits relacionats amb col·lectius específics (infància, joventut, gent gran, gènere, discapacitat, pacients i 
professionals de la salut i de l’educació) i contextos en els quals s’emmarca la recerca (comunitats, treball i 
organitzacions, participació i xarxes, gestió i polítiques, escoles, famílies i ciutat). En la confluència de tots 
aquests col·lectius i contextos es defineixen àmbits molt diversos i interdisciplinaris, susceptibles de ser 
abordats des de múltiples perspectives d’anàlisi.

Aquesta pluralitat es reflecteix no solament en els resultats de frontera fruit de l’activitat d’R+I, sinó també 
en l’agrupació i adscripció dels investigadors, atès que en una bona part d’ells duen a terme la recerca en 
grups vinculats a altres estudis, centres i universitats. D’altra banda, des del professorat dels Estudis es 
dirigeixen un total de 66 tesis doctorals, i aquest 2018 se n’han defensat quatre.

Eixos de recerca

Educació 
i TIC

Psicologia, 
Salut i Qualitat 
de Vida

Acció Social, 
Comunitat i 
Innovació
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 y Acompanyament i suport a l’aprenentatge (feedback), concretament en processos d’escriptura.
 y Formació del professorat en metodologies que integren l’ús de la tecnologia.
 y Estudi de les competències del docent i l’aprenent en contextos amb suport de tecnologia.
 y Open Education and Emergent Learning Scenarios.
 y Teacher Professional Development in the Digital Era.
 y Transforming Educational Institutions through ICT and Online Education: Leadership, Management and 

Quality.

 y Conciliació de la vida familiar i laboral.
 y Nous models laborals (caracteritzats per la flexibilitat i la precarietat laboral) i projectes de vida dels i 

les treballadores.
 y The gender digital divide (ICT use, access and abilities).
 y The development of gender roles and stereotypes about ICT and STEM occupations during childhood 

and adolescence.
 y Main barriers to women’s career trajectories and top positions in ICT and STEM.
 y Anàlisi de la comprensió lingüística en nens d’educació infantil i primària amb dificultats del llenguatge 

mitjançant el registre de moviments oculars.
 y Aprenentatge implícit (statistical learning) en nens amb trastorns específic del llenguatge (TEL).
 y Trastorns de l’espectre autista, bilingüisme i tecnologia.
 y Intervencions TIC per a millorar la salut i la qualitat de vida de diferents col·lectius: persones amb dolor 

crònic, adolescents i gent gran.
 y Xarxes socials i malalties cròniques i minoritàries.
 y Salut laboral.

 y Estudis sobre diversitat funcional.
 y Pensament pedagògic i social.
 y Estudis corporals i pràctiques socioeducatives.
 y Care technologies for ageing and independent living.
 y Communities and networks of care.
 y Technologies for preparedness.

Educació i TIC

Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Acció Social, Comunitat i Innovació

Línies de recerca dels Estudis
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eTIC

Grups de recerca dels Estudis

CareNet
Care and Preparedness 
in the Network Society. 
(Adscrit a l’IN3)

Edul@b
Aplicacions TIC en l’Educació

EdOnline
Ensenyament i Aprenentatge  
en Entorns Virtuals

GenTic
Gènere i TIC: Investigant el  
Gènere a la Societat Xarxa
(Adscrit a l’IN3)

Psinet
Psicologia, Salut i Xarxa

Grecil
Cognició i Llenguatge 

eTIC
Relacions entre l’educació, 
l’ètica i les TIC

Les
Laboratori d’Educació Social 

El personal investigador dels Estudis es troba també integrat en els grups de recerca, TEKING, OPEN EVI-
DENCE, EHEALTH LAB, adscrits als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, als de Dret i Cièn-
cia Política i als de Ciències de la Salut. D’altra banda, vint investigadors desenvolupen l’activitat de recerca 
sense adscripció o bé com a part de grups d’altres universitats, com ara SINTE-UAB, GRINTIE-UB, EMA-UB, 
ESBRINA-UB, JOVENTIC-URV.

http://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/care-and-preparedness-network-society
https://edon.wordpress.com/
http://edulab.uoc.edu
http://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
http://gender-ict.net/ 
http://psinet.uoc.edu/ 
https://grecil.wordpress.com/ 
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/laboratori-deducacio-social 
http://teking.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/applied-social-science-and-behavioral-economics
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/applied-social-science-and-behavioral-economics
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/laboratori-desalut
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/researchers/not-associated/38
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/researchers/not-associated/38
https://www.sinte.me/
http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?idioma=ES&tipo=GRINTIE&a=a1&ifr=l_presentacion&dd=estudiantes&f1=m_86948606_6.jpg&f2=m_00762975_1.jpg&f3=m_04541731_4.jpg&f4=m_37728599_7.jpg
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
http://esbrina.eu/es/inicio/
http://joventic.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42133 
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Projectes

Projectes internacionals 

Horizon 2020 Programme 

Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio ecosystem to improve 
the quality and visibility of skills. (EPICA)

 y Dates: Inici: 01/01/2018 - final: 31/12/2019.
 y Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participants dels Estudis: Maina, Marcelo Fabián; Melenchón Maldonado, Javier, i Sangrà Morer, Albert. 

Grup Edul@b.
 y Finançament: Comissió Europea

Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through 
the certification of digital competences in primary and secondary schools.

 y Dates: Inici: 01/01/2017 - final: 31/12/2019.
 y Investigador principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participants dels Estudis: Guitert Catasús, Montse; Maina, Marcelo Fabián; Romeu Fontanillas, Teresa. 

Grup Edul@b.
 y Finançament: Comissió Europea

TeSLA project: An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning.
 y Dates: Inici 01/01/2016 - Final 31/12/2018.
 y Investigadora principal: Guerrero Roldán, Ana Elena.
 y Participants dels Estudis: Gañán Jiménez, David; Baró Solé, Xavier; Bañeres Besora, David; Prieto Bláz-

quez, Josep; Ornellas, Adriana; Boixadós Anglès, Mercè; Rodríguez González, M. Elena; Conejero Arto, 
Israel. Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING).

 y Finançament: Comissió Europea.

CUIDAR, Cultures of Disaster And Resilience among children and young people. 
 y Dates: Inici 01/07/2015 - Final 30/06/2018.
 y Investigador principal: Rodríguez Giralt, Israel.
 y Participants dels Estudis: López Gómez, Daniel; Arenas, Miriam. Care and Preparedness in the Ne-

twork Society (CareNet).
 y Finançament: Comissió Europea.

Erasmus+ programme

DEvelop COmpetences in Digital Era.  
 y Dates: Inici 01/09/2016 - Final 31/08/2019.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse.
 y Participants dels Estudis: Romero Carbonell, Marc; Romeu Fontanillas, Teresa. Educació i TIC (EduL@b).
 y Finançament: Comissió Europea.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206365_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206365_en.html
http://tesla-project.eu/
http://www.lancaster.ac.uk/cuidar/en/
http://edulab.uoc.edu/ca/2016/10/27/edulb-participa-projecte-europeu-decode-fomentar-competencies-lera-digital/
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Training on the adaptability of the assisted living technologies in home and community care.
 y Dates: Inici: 01/09/17 - final: 31/08/2020.
 y Investigadora principal: Hernández Encuentra, Eulàlia
 y Participants dels Estudis: Pousada, Modesta; Gómez-Zúñiga, Beni; López, Daniel.
 y Finançament: Comissió Europea.

Matching graduates’ skills and labour world demands through authentic learning scenarios.
 y Dates: 01/09/2016 - Final 28/02/2019.
 y Investigadora principal: Ornellas, Adriana.
 y Participants dels Estudis: Santamaria López, Elsa.
 y Finançament: Comissió Europea.

Creating an Online Dimension for University Rankings. 
 y Dates: Inici 01/10/2016 - Final 30/09/2018.
 y Investigador principal: Sangrà Morer, Albert.
 y Participants dels Estudis: Guitert Catasús, Montse.
 y Finançament: Comissió Europea.

Implementing a Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship. 
 y Dates: Inici 15/10/2015 - Final 14/10/2018.
 y Investigador principal: Sangrà Morer, Albert.
 y Finançament: Comissió Europea.

European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning E-SLP.
 y Dates: Inici 01/11/2017 - Final 01/22/2020
 y Investigadora principal: Martínez, Pastora.
 y Participants dels Estudis: Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina, Marcelo Fabian.
 y Finançament: Comissió Europea. 

SELFEE- Digital Literacy and Social Emotional Learning for Engagement and Employment (Edul@b).
 y Dates: Inici 01/10/2017- Final 01/10/2019.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse.
 y Participants dels Estudis: Romeu Fontanillas, Teresa; Abellan Fabrés, Gemma.
 y Finançament: Comissió Europea.

Altres internacionals

Educational framework for online scenarios based on a human development perspective. 
 y Dates: Inici: 01/09/2017 - final: 31/08/2018.
 y Investigadora principal: Barberà Gregori, Elena.
 y Finançament: Universitat Normal de Pequín.

Conectado en casa. El uso de tecnologías digitales entre las personas mayores.
 y Dates: Inici: 01/12/2017 - final: 01/12/2020.
 y Investigador principal: López Gómez, Daniel       
 y Participants dels Estudis: Rodríguez Giralt, Israel. Joint Research Initiative.

http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42273
https://www.up2europe.eu/european/projects/matching-graduates-skills-and-labour-world-demands-through-authentic-learning-scenarios_67534.html
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/codur/en/index.html
https://management.cactle.eu/
https://iet.open.ac.uk/projects/e-slp
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2017/00160/001
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42161
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300842
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Projectes nacionals

Plan Nacional 

El aprendizaje implícito en los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) mediante el registro 
de movimientos oculares. 

 y Dates: Inici 30/12/2017 - Final 29/12/2019.
 y Investigador principal: Andreu Barrachina, Llorenç. Grup GRECIL.
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

Co-diseño de un modelo para la regulación social del aprendizaje en entornos abiertos masivos en red.
 y Dates: Inici 30/12/2016 - 29/12/2019.
 y Investigadora principal: García González, Iolanda.
 y Participants dels Estudis: Barberà Gregori, Elena; Maina, Marcelo Fabian.
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

Los relatos digitales en las nuevas ecologías del aprendizaje. 
 y Dates: Inici 30/12/2016 - Final 29/12/2019.
 y Investigador principal: Rodríguez Illera, José Luís.
 y Participants: Barberà Gregori, Elena.
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

El impacto de la acción colectiva colaborativa. Algunos estudios de caso de los efectos de prácticas, 
vínculos, estructuras y movilizaciones en la transformación de las sociedades actuales. 

 y Dates: Inici 30/12/2016 - Final 29/12/2019.
 y Investigador principal: Tejerina, Benjamin.
 y Participants dels Estudis: Santamaria López, Elsa.
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

Cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital: Impacto de las ecologías de 
aprendizaje en la calidad de la enseñanza. 

 y Dates: Inici 01/01/2016 - Final 31/12/2018.
 y Investigadora principal: Gonzalez Sanmamed, Mercedes.
 y Participants dels Estudis: Cabrera Lanzo, Nativitat; Guàrdia Ortiz, Lourdes; Sangrà Morer, Albert. Educa-

ció i TIC (EduL@b).
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300956
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300956
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300573
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300739
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300889
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300889
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300545
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300545
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Altres convocatòries competitives

Recercaixa: SMART CLASSROOM. Codisseny d’entorns d’aprenentatge innovadors: recercant nous mo-
dels d’aula. 

 y Dates: Inici 31/03/2017 - Final 31/03/2019.
 y Investigador principal: Bautista Pérez, Guillem.
 y Participants dels Estudis: Castejón Coronado, Ester; Ornellas, Adriana.
 y Finançament: Fundació ”la Caixa”.

Recercaixa: La Gestió Col·laborativa de la Medicació: Un projecte de recerca i acció participativa en 
salut mental. 

 y Dates: Inici 28/02/2017 - Final 27/02/2020.
 y Investigadora principal: Pie Balaguer, Asunción. Barcelona Science and Technology Studies group.
 y Finançament: Fundació ”la Caixa”.

Recercaixa: JUNTS Superant barreres socioeducatives i afavorint l’alfabetització sobre les interferèn-
cies i dificultats de comprensió d’informació i documentació dirigida a famílies d’infants afectats per 
malalties minoritàries. 

 y Dates: Inici 29/02/2016 - Final 28/02/2018.
 y Investigador principal: Armayones Ruiz, Manuel.
 y Participants: Gómez Zúñiga, Benigna; Pousada Fernández, Modesta. Psicologia, Salut i Xarxa (PSINET).
 y Finançament: Fundació ”la Caixa”.

Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona. 
 y Dates: Inici: 01/01/2018 - final: 31/12/2018.
 y Investigador principal: López Gómez, Daniel. Care and Preparedness in the Network Society (CareNet).
 y Participants dels Estudis: Rodríguez, Israel; Arenas, Miriam.
 y Finançament: Ajuntament de Barcelona.

Internacionalització i millora en la qualitat del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i 
Trastorns de Llenguatge.

 y Dates: Inici 03/03/2015 - final 02/03/2018
 y Investigadora principal: Guasch Pascual, Teresa.
 y Participants dels Estudis: Andreu Barrachina, Llorenç.
 y Finançament: Generalitat de Catalunya.

Doctorats industrials (Generalitat de Catalunya)

Implementación de un sistema de aproximación diagnóstica oftalmológica a través de teleconsulta. 
 y Dates: Inici 13/09/2018 - final 12/09/2021.
 y Investigadores principals: Hernández Encuentra, Eulàlia; Pousada Fernández, Modesta. Psicologia, Sa-

lut i Xarxa (PSINET).
 y Finançament: Generalitat de Catalunya.

Cap a un model de disseny instruccional per a l’adquisició de les competències en contextos de desen-
volupament professional. 

 y Dates: Inici 13/09/2018 - final 12/09/2021.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse. Educació i TIC (EduL@b).
 y Finançament: Generalitat de Catalunya.

https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1303776
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1303776
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300945
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300945
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300821
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300821
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300821
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/iniciatives-comunitries-de-cures-barcelona
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
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Projectes d’innovació interns 

Formació eLicense

Endinsa’t a la UOC

Un aspecte clau en els nostres estudis és l’experiència i el lideratge de l’equip docent en projectes d’in-
novació, juntament amb l’eLearn Center, com a motor del canvi i la implantació del model pedagògic. Un 
exemple és que una part de l’equip dels Estudis ha dissenyat, desenvolupat i coordinat la formació eLicense 
sobre ensenyament-aprenentatge en entorns virtuals, per al nou professorat que s’incorpora a la Universi-
tat Oberta de Catalunya. Aquest any s’han format 22 professors.

 y Participants: Barberà Gregori, Elena; Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina, Marcelo Fabián; Romeu Fontanillas, 
Teresa. 

Curs de formació en línia per a futurs docents col·laboradors. Conceptualitzat per la professora Teresa Ro-
meu Fontanillas juntament amb un equip de treball interdisciplinari, és una prova pilot per a l’acompan-
yament i la formació dels nous professors col·laboradors que s’incorporen per primera vegada a la UOC. 
La finalitat de la formació bàsica és fer possible que el professor col·laborador que s’incorpora a la UOC 
adquireixi una visió global i completa de la dinàmica docent d’un semestre, incidint en tots els aspectes que 
esdevenen fonamentals per a garantir una docència en línia de qualitat.

Projectes no competitius

Acció social i educativa en contextos escolars. 
 y Dates: Inici 2017 - fina 2019.
 y Investigadora principal: Bretones Peregrina, Eva.
 y Participants dels Estudis: Jordi Solé, Julio Meneses, Sergi Fàbregues.
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Publicacions

El conjunt del professorat, durant el 2018, ha publicat 67 articles en revistes científiques que apareixen a 
les bases de dades especialitzades de reconegut prestigi com ISI, Scopus, ERIH Plus, Latindex, Carhus Plus 
(categories A-C). També s’han publicat 5 llibres, 5 proceeding papers i 13 capítols de llibre.

Nombre de publicacions

Articles en revistes científiques

Impacte dels articles indexats*

67 5 13 5

Articles Llibres Capítols de llibre proceedings

67 60Articles Articles indexats

28 Q1

16 Q2

7 Q3

2 Q4

*A més de la publicació de 10 articles que no pertanyen a cap quartil.

Podeu consultar totes les publicacions en l’Annex 3.
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Revista ETHE: International Journal of Educational  
Technology in Higher Education

Revista científica digital coeditada per la UOC i la Universidad de Los Andes (Colòm-
bia) que té com a objectiu analitzar l’impacte que les tecnologies exerceixen en els 
processos d’ensenyament i aprenentatge a l’educació superior.
Revista en obert i de referència en el seu àmbit, indexada per Clarivate’s Social Scien-
ce Citation Index (SSCI) a partir de 2019, Scopus (CiteScore 1.33; Q1 en l’àmbit de 
l’Educació i Q2 en l’àmbit de les Ciències Computacionals), ESCI, ProQuest Central, 
Google Scholar i DOAJ.

Creada el 2002, la Càtedra segueix atentament les principals tendències 
mundials en educació, els recursos de tecnologia més adients, els con-
tinguts oberts i els experts i institucions clau en aquest camp. Alhora, la 
Càtedra difon el coneixement adquirit entre les comunitats d’educadors 
i experts, i se centra especialment en aquells grups desfavorits o neces-
sitats d’informació.

Dins les activitats 2018 cal destacar el Seminari internacional L’aprenentatge al llarg de la vida: com aprèn 
la nostra societat?, celebrat el 12 de novembre de 2018, on es va reflexionar sobre quines són les noves 
formes d’aprenentatge i els paradigmes pedagògics que afecten la nostra societat abocada a canvis ver-
tiginosos i on la tecnologia forma part de la nostra manera de viure, sense oblidar el paper que tenen les 
institucions en la gestió d’aquestes noves dinàmiques. El seminari va comptar, entre d’altres, amb experts 
com Lisa Blaschke, de l’Oldenburg University (Alemanya) i University of Maryland (EUA), David Cormier, 
de la University of Prince Edward Island (Canadà), i Mercedes González Sanmamed, de la Universitat de 
la Corunya (Espanya). 

Càtedra UNESCO d’Educació i Tecnologia i per al Canvi Social

La revista ETHE va publicar al 2018 el volum 15 amb un total de 44 articles i les següents col·leccions i sèries 
temàtiques: 

 y The universities of the future: educational and organizational challenges. Col·lecció publicada el 5 d’abril 
i editada per Martha Burkle, Alan Tait, Rikke Toft Nørgård, Sarah Guri-Rosenblit i Laia Canals.

 y More than tools? Critical perspectives and alternative visions of technology in higher education. Sèrie 
temàtica publicada l’1 de març i editat per Linda Castañeda i Neil Selwyn.

 y Blended Learning in Higher Education: research findings. Sèrie temàtica publicada el 5 de febrer i edita-
da per Charles Graham, Norm Vaughan, Charles Dziuban, Vitor Duarte Teodoro and Daniel Light.

http://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=D3R_UdYTzv0
https://www.youtube.com/watch?v=D3R_UdYTzv0
https://www.springeropen.com/collections/futureuni
https://www.springeropen.com/collections/criticaledtech
https://www.springeropen.com/collections/blhe
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5.Jornades
i esdeveniments 
Xifres

Congressos

Jornades

48 esdeveniments
congressos, jornades, 
seminaris i debats +1.800persones 

assistents

10th EDEN Research Workshop. Organitzat pels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i EDEN, el 
congrés va reunir 150 participants sota el tema Towards personalized guidance and support for learning. El 
congrés va tenir Neil Selwyn (Universitat de Monash, Austràlia) i Sanna Järvelä (Universitat d’Oulu, Finlàn-
dia) com a ponents principals. Barcelona, 24-26/10/2018.

Jornada de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Quarta edició.
 y Data i lloc: 24 de novembre del 2018, Barcelona.
 y Objectius: fer una trobada de professionals que treballen en aquest àmbit (mestres, psicòlegs, pedagogs, 

psicopedagogs, etc.), com també de familiars de nens que presenten alguna dificultat de l’aprenentatge.
 y Participació: entre altres, Nicolás Linares, catedràtic de la Universitat de Puerto Rico, director de l’Institut 

FILIUS i president de la Corporación The FILIOS Group, i el doctor Fernando Cuetos, catedràtic de Psico-
logia i professor de la Universitat d’Oviedo que, juntament amb destacats professionals de reconegut 
prestigi, explicaran quina és la seva experiència en aquest camp.

PhD Symposium. Organitzat en el marc previ del 10th EDEN Research Workshop. Primera edició.
 y Data i lloc: 24 d’octubre del 2018, Barcelona.
 y Objectius: crear un espai de discussió entre estudiants de doctorat i experts del seu àmbit sobre les re-

cerques que estan duent a terme. La discussió al voltant de les recerques dels doctorands es va establir 
sobre tres eixos temàtics: aprenentatge de la llengua, tecnologia i MOOC; aprenentatge en línia i espectre 
d’aprenentatge formal-informal, i integració tecnològica i els papers dels professors i els aprenents.

 y Participants: deu experts i trenta participants estudiants de doctorat d’universitats de Lituània, Irlanda, 
Bèlgica, Anglaterra, Itàlia, Suïssa, Croàcia, Colòmbia i Espanya.

http://www.eden-online.org/2018_barcelona/
http://www.eden-online.org/2018_barcelona/keynotes/
http://www.eden-online.org/2018_barcelona/keynotes/
https://youtu.be/vyT5lFnlh_k
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Col·loquis

Trobada internacional de sociogerotecnologia. Interpel·lar els tecnogenaris. Segona edició.
 y Data i lloc: del 21 al 22 de juny del 2018, Castelldefels.
 y Objectius: segona trobada de la xarxa sociogerotecnològica que estudia temes en la intersecció dels STS 

i els estudis sobre l’envelliment. Els objectius de la trobada a Barcelona són reunir especialistes i estudio-
sos que treballen en aquest i en altres camps relacionats, debatre sobre els darrers avenços en aquest 
àmbit i continuar construint la xarxa.

 y Participants: Daniel López (UOC), Roser Beneito-Montagut (UOC i Universitat de Cardiff), Lluvi Farré 
(UOC), Andrea García-Santesmases (UOC), Arantza Begueria (Universitat de Siegen) i Mireia Fernán-
dez-Ardèvol (UOC), amb el suport dels grups de recerca CareNet i CNSC, i la Network of Socio-Geronte-
chnology.

 y Col·loquis d’Educació Social. Cicle de converses organitzades conjuntament entre el grau d’Educació 
Social i la Xarxa Territorial de la UOC. 

 y X Col·loqui d’Educació Social. «Controversias actuales: educación social, formación y empleo», amb 
la participació, entre altres, de Segundo Moyano, director del grau d’Educació Social de la UOC, 
Diego Rodríguez Villegas, responsable de Menors de la Federació d’Ensenyament de CCOO, Re-
medios Marín, vicepresidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials d’Andalusia. Sevilla, 
31/01/2018.

 y XI Col·loqui d’Educació Social. MENA: propòsits i despropòsits de la situació actual, amb l’educador 
social i pedagog Juan Manuel Ramos Espejo, la integradora i educadora social Fabiola Chacón, el 
llicenciat en Educació Social i professor de llengua àrab Salahaddine Rhiat, i el director del grau 
d’Educació Social de la UOC, Segundo Moyano. Almeria, 28/11/2018.

 y XII Col·loqui d’Educació Social. «La descolonització del cos sord», amb José Luis Flores, Minerva 
Nava, de la Universitat Pedagògica Nacional-Hidalgo (Mèxic), i Pepita Cedillo (Barcelona). Barce-
lona, 21/12/2018.

 y Col·loqui del postgrau de Salut Mental Col·lectiva. «Adolescències: perspectives i accions des de la salut 
mental col·lectiva», amb la psicoanalista i psicòloga clínica Susana Brignoni, el catedràtic d’Antropologia 
Mèdica Ángel Martínez, i el llicenciat en Ciències Polítiques i màster en Antropologia i Etnografia Xavier 
Cela. Barcelona, 17/09/2018.

https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2018/agenda_152.html
http://symposium.uoc.edu/16414/detail/controversias-actuales_-educacion-social-formacion-y-empleo.html
http://symposium.uoc.edu/27548/detail/menas_-proposits-i-desproposits-de-la-situacio-actual.html
http://symposium.uoc.edu/27938/detail/xii-col.loqui-deducacio-social_-la-descolonitzacio-del-cos-sord.html
https://symposium.uoc.edu/23200/detail/colmloqui_-adolescencias_-perspectivas-y-acciones-desde-la-salud-mental-colectiva.html
https://symposium.uoc.edu/23200/detail/colmloqui_-adolescencias_-perspectivas-y-acciones-desde-la-salud-mental-colectiva.html
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Seminaris

Seminaris d’Educació

Seminaris del màster universitari de Psicologia infantil i juvenil

Els dilluns del màster

Es tracta d’un cicle de seminaris organitzats conjuntament entre el màster universitari de Dificultats de 
l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i la Xarxa Territorial de la Universitat Oberta de Catalunya.

 y Els problemes en la lectura dels nens amb TEL, amb Lucía Buil, llicenciada en Psicologia i doctora en Cog-
nició i Evolució Humana per la Universitat de les Illes Balears. Palma, 23/05/2018.

 y EduStorytelling. Educar amb la magia dels contes, amb la lingüista i educadora Dèbora Chomski. Girona, 
09/10/2018.

 y Bullying i cyberbullying: Anàlisi del fenomen i directrius per a la seva prevenció i intervenció, amb la Dra. 
Maite Garaigordobil. Barcelona, 21/02/2018.

 y La intervenció psicològica amb infants i adolescents des de la perspectiva humanista, amb el psicotera-
peuta Josep Maria Herrera i les psicòlogues María Beúnza i Zenaida Aguilar. Barcelona, 16/06/2018.

 y Realitat virtual en la intervenció psicològica amb infants i adolescents: no són només ulleres i vídeos, amb els 
psicòlegs Ariadna Torres, Jordi Royo, Montserrat Martínez i Eulàlia Hernández. Barcelona, 02/10/2018.

 y La intervenció en psicologia infantil i juvenil des de l’orientació psicodinàmica, amb la psicòloga clínica 
Mireia Escardíbul, els psicoterapeutes Jordi Borrás Galindo i Rosario Carrasco Guerrero. Barcelona, 
09/11/2018.

Seminari permanent que tracta temes transversals a totes les especialitats del màster (tutoria, gestió de 
conflictes, atenció a la diversitat, necessitats especials, l’ofici de professor, treball competencial, etc.) i és 
obert a tota la comunitat educativa de Catalunya.

 y Avaluar per desenvolupar competències, avaluar competències, amb Neus Sanmartí.  
Barcelona, 15/01/2018.

 y Treball per projectes a secundària. Missió i sostenibilitat, amb Laia Bou i Sílvia del Moral.  
Barcelona, 29/01/2018.

 y Afrontar situacions de violència de gènere a l’educació secundària, amb Vanessa Soria.  
Barcelona, 12/02/2018.

 y Educació inclusiva, amb Miquel Selga i Ingrid Sala. Barcelona, 12/03/2018.
 y Integració d’eines TIC a l’ensenyament secundari, amb Ramon Barlam i Guillem Bautista.  

Barcelona, 09/04/2018.
 y Carrera docent i formació permanent, amb Rosa Artigal i Pepita Corominas.  

Barcelona, 07/05/2018.
 y Primers auxilis i salut mental. Ansietat i depressió en l’adolescent, amb Juanjo Gil.  

Barcelona, 04/06/2018.
 y Educar a partir de les emocions, amb Anton Aubanell i Marcel Costa.  Barcelona, 05/11/2018.
 y Smart Classroom, redisseny de l’aula i l’espai educatiu, amb Guillermo Bautista. Barcelona, 10/12/2018.

http://symposium.uoc.edu/6320/detail/cicle-andquot;seminaris-dreducacioandquot;.html
https://symposium.uoc.edu/17172/detail/bullying-i-cyberbullying_-analisi-del-fenomen-i-directrius-per-a-la-seva-prevencio-i-intervencio.html
https://symposium.uoc.edu/20897/detail/la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents-des-de-la-perspectiva-humanista.html
https://symposium.uoc.edu/23890/detail/realitat-virtual-en-la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents_-no-son-nomes-ulleres-i-vi.html
https://symposium.uoc.edu/25699/detail/la-intervencio-en-psicologia-infantil-i-juvenil-des-de-lorientacio-psicodinamica.html
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Altres seminaris i conferències

 y Jornada Dilemes i Controvèrsies Deontològiques en la Pràctica i la Recerca, organitzada juntament amb el 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). Hi van participar, entre altres, el doctor Cristian Ochoa, 
la professora titular del departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat 
de Granada, M.ª Nieves Pérez, el psicòleg forense del TSJ de la Comunitat de Madrid José Manuel Mu-
ñoz, la magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona Dolors Viñas, el catedràtic de Psicologia Social 
i Jurídica Álvaro Rodríguez-Carballeira, la doctora en Filosofia Begoña Román, el doctor en Filosofia i 
Lletres (Psicologia) Lupicinio Íñiguez-Rueda, la doctora en Psicologia Clínica i de la Salut Noemí Pereda, 
i la psicòloga Núria Vendrell. Barcelona, 14/04/2018.

 y II Seminari d’Estudis Crítics i Discapacitat: (Re)escriptures de la discapacitat: obertures simbòliques i no-
ves narratives, organitzat per Jordi Planella i Asun Pié. Hi van participar Miriam Arenas Conejo, doctora 
en Sociologia, investigadora de CareNet; Neus Canalies, graduada en pedagogia de la dansa, resident a 
CandoCo Dance Company (RU), i Miguel Salas Soneira. Barcelona, 12/06/2018. 

 y Quines són les perspectives professionals dels graduats en Psicologia? Acte vinculat al grau de Psicologia 
amb la col·laboració del COPC. Barcelona, 26/06/2018 i 19/11/2018.

 y Seminari de treball Proposta de projectes en els programes de psicologia i ciències de l’educació. Barce-
lona, 17/09/2018.

 y La professionalització de la qualitat de l’educació superior: el llarg camí cap al reconeixement d’una nova 
professió. Acte vinculat al màster d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior. 27/09/2018.

 y 1a. Jornada Parlem d’Avaluació. Acte vinculat al postgrau d’Avaluar per Aprendre. Barcelona, 10/10/2018.

 y L’Educació Social sobre la Taula. Seminari de treball entre professionals i estudiants del grau d’Educació 
Social. Durant el 2018 s’ha treballat entorn de la importància del cos en els processos educatius. Coordinat 
per Raquel Rico i Jordi Planella. Seu de la UOC de Salt.

 y Sessió I: Corpografies socioeducatives (Jordi Planella)
 y Sessió II: Travessant la carn. Erotisme i corporeïtat (Susanna Pérez)
 y Sessió III: El cos i les persones sense llar (Col·lectiva i Centre la Sopa)
 y Sessió IV: Bio-olències (Raquel Rico)
 y Sessió V: Cossos in-visibles (col·lectiva)

 y II Seminario de Estudios Críticos y Discapacidad. (Re)escrituras de la discapacidad: aperturas simbólicas 
y nuevas narrativas. Organitzat per Asun Pié i Jordi Planella. Ponents: Neus Canalias, Miriam Arenas i 
Miguel Salas. 12 de juny del 2018.

 y Seminari de Lectura. Grup d’Estudi en Educació Social. Seminaris de lectura coordinats adreçats a es-
tudiants i professionals de l’educació social del camp de Tarragona. Coordinats pel professor Jordi Solé 
Blanch. Seu de la UOC de Reus.

 y Sessió II (13 d’abril): Frankenstein educador de Philippe Meirieu.
 y Sessió III (14 de desembre): Fora de classe de Marina Garcés.

https://symposium.uoc.edu/18640/detail/jornada-dilemes-i-controversies-deontologiques-en-la-practica-i-la-recerca.html
https://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
https://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
https://symposium.uoc.edu/22954/detail/conferencia_-quines-son-les-perspectives-professionals-dels-graduats-en-psicologia.html
https://symposium.uoc.edu/24025/detail/seminari-de-treball_-proposta-de-projectes-en-els-programes-de-psicologia-i-ciencies-de-leducacio.html
https://symposium.uoc.edu/23197/detail/la-professionalitzacio-de-la-qualitat-de-lreducacio-superior_-el-llarg-cami-cap-al-reconeixement-du.html
https://symposium.uoc.edu/23197/detail/la-professionalitzacio-de-la-qualitat-de-lreducacio-superior_-el-llarg-cami-cap-al-reconeixement-du.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2018/agenda_620.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2017/agenda_144.html
http://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
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 y Seminaris GenTIC

 y Family-oriented activities for the International Day of Women and Girls in Science. Barcelona, 
03/02/2018.

 y EFFORTI 2nd National Stakeholder Workshop. Barcelona, 06/03/2018.
 y Presentation in Spain of the European Study Women in the Digital Age. Madrid, 06/06/2018.
 y Seminari Gendered pathways towards STEM and coping responses to academic sexism. Barcelona, 

10/09/2018.

 y  Seminaris GRECIL
 y L’entrada multimodal en l’adquisició de la fonologia en segones llengües durant l’etapa preescolar, 

amb Núria Esteve-Gibert. Barcelona, 20/11/2018.
 y Uso y preferencia de lengua en niños bilingües y monolingües con trastorno del espectro autista: 

Análisis de contextos de exposición y uso de lenguas, amb Fernanda Pachecho Vera. Barcelona, 
23/11/2018.

 y Integració audiovisual de la parla en nens i nenes amb TEL, amb Laura Ferinu Sanz. Barcelona, 
03/10/2018.

 y Statistical word learning in Catalan-Spanish children with specific language impairment, amb Na-
dia Ahufinger Sanclemente. Barcelona, 18/09/2018.

 y Pràctica basada en l’evidència en els trastorns motors de la parla: Casos en malaltia de Parkinson i 
atròfia multisistèmica, amb Gemma Moya. Barcelona, 15/07/2018.

 y Seminaris CareNet
 y Repensar la vida independent, amb el Dr. Fernando Fontes (Universitat de Coïmbra), i el Dr. Teo-

dor Mladenov (investigador Marie Curie, ENIL). Barcelona, 13/12/2018.
 y Children, young people and disasters: building resilience through participation, amb Daniel López, 

Miriam Arenas, Israel Rodríguez. Lisboa, 22-23/05/2018.
 y Design, materialities and popular demands for urban mobility, amb Suelen Christine Caviquiolo, 

doctor en Tecnologia i Societat per la UTFPR (Brasil). Barcelona, 16/10/2018.
 y How about we stop calling it ‘egg donation’? From assisted reproduction techniques to reproducti-

ve capacity transfer, amb Sara Lafuente (CSIC). Barcelona, 08/10/2018.
 y Intimate Entanglements, a Sociological Review Workshop, amb Joanna Latimer i Daniel López a 

la Universitat de York. 18-20/02/2018, York (Regne Unit).
 y Of Data Cultures and Data F(r)ictions: Training, Transformation, and Decentering Data Futures 

from Latin American Startup Ecologies, amb Anita Say Chan (Universitat d’Illinois). Barcelona, 
29/05/2018.

 y The discursive and socio-material construction of pregnancy, amb Nairbis Sibrian (Universitat Al-
berto Hurtado). Barcelona, 11/04/2018.

 y No heroics, please: mapping deceased donation practices in a Catalan hospital, amb Sara Bea (Uni-
versitat d’Edimburg). Barcelona, 07/02/2018.

 y Seminaris Edul@b
 y Projecte e-Schools de Croàcia, amb el professor de la Universitat de Zagreb Igor Balaban. Barcelo-

na, 14/03/2018.

http://gender-ict.net/
https://grecil.wordpress.com/
http://carenet.in3.uoc.edu/
http://edulab.uoc.edu/ca/
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6.Impacte 
als mitjans
Xifres

*Excepte quan s’especifica, les dades que es mostren corresponen a l’impacte en mitjans obtingut exclusivament durant l’any 2017, a l’espera que 
es faci pública l’esmentada informació corresponent al període 2018.

Nombre d’informacions:

Presència en les xarxes socials

Twitter (Dades fins a desembre de 2018) Blog (Dades 2018)

Butlletí mensual

Audència: Experts dels Estudis 
amb més impacte:

MILIONS 
de persones

+2.000 seguidors 

773.000  impressions

   76%          24% 

30.605 Usuaris

45.621 Pàgines visualitzades

50 

14.000 destinataris

Els Estudis de Ciències de l’Educació i Psicologia ocupen la segona posició en el «Rànking en impacte per 
Estudis», amb les següents dades*:

872 107

Posts publicats, amb una  
mitjana de 4-5 posts per mes. 

estudiants actius, tots els professors 
col·laboradors i tutors dels Estudis

Mireia Cabero, 
Manuel Armayones, 
Amalia Gordovil,
Jose Ramon Ubieto

Podeu consultar totes les publicacions en l’Annex 4.

S’envia a principis de cada mes i conté 
previsions d’activitats inculades als  
Estudis i continguts prèviament 
publicats al blog
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Annex 1
Primers premis de treballs finals 2018

Titulació Guardonat Títol del treball

Grau de Psicologia Blanca  Torras  
Vilches

Aproximació relacional a una parella swin-
ger: Satisfacció, estils comunicatius i gestió 
de conflictes

Grau d'Educació Social Noemí Tomé  
Puerta

La llengua de signes: una eina pedagògica i 
política per a descobrir al servei de l’educa-
dor social

Màster universitari  
d’Educació i TIC (E-learning)

Ruben Benet  
Santos

Diseño, implementación y evaluación de un 
ePortfolio para Lengua Castellana y Litera-
tura en 1º, 2º y 3º de la ESO

Màster universitari de  
Dificultats de l’Aprenentatge  
i Trastorns del Llenguatge

Míriam  
Luque López

Les dificultats en la memòria procedimen-
tal en nens amb trastorn específic del llen-
guatge oral

Màster de Formació de  
Professorat d'Educació  
Secundària Obligatòria  
i Batxillerat, Formació  
Professional i Ensenyament  
d'Idiomes

Xavier Borràs  
Marin

Recerca activa d’ocupació amb metodolo-
gia ABP

Màster universitari d’Ocupació  
i mercat de treball: intervenció i  
coaching en l’àmbit laboral

Arin Tapia Implicaciones de los discursos del manage-
ment para la orientación laboral

Màster universitari de  
Psicopedagogia

Irene Reyes  
Zamorano

La enseñanza de la lectoescritura y princi-
pales dificultades en su adquisición en la 
etapa de educación primaria
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Portafolis

Graus
 y Grau de Psicologia
 y Grau d’Educació Social
 y Grau de Logopèdia (UVic-UCC, UOC)

Màsters
 y Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball
 y Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció
 y Màster universitari de Psicologia General Sanitària (UdG-UOC)
 y Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning)
 y Màster universitari de Formació de Professorat ESO, Batxillerat, FP, Idiomes.  

Orientació educativa, Anglès, Ciències naturals (formació i orientació laboral) (UPF-UOC)
 y Màster universitari de Formació de Professorat ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes 

- Especialitat de Matemàtiques (UOC + UAB coord + UB + UPC+ UPF)
 y Màster universitari de Psicopedagogia
 y Màster universitari de Millora dels Ensenyaments d’Infantil i Primària (UCC-UVic-UOC)
 y Màster universitari d’Avaluació de la Qualitat i Gestió de l’Educació Superior (AQU) 
 y Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Postgraus
 y Postgrau de Coaching: Orientació i Assessorament en el Món Laboral
 y Postgrau d’Intervenció Sociolaboral: Orientació per a l’Ocupació i Inserció Laboral
 y Postgrau de  Lideratge i Direcció de Centres Educatius
 y Postgrau de Salut Mental i Col·lectiva (UOC-URV)
 y Postgrau de Direcció i Gestió de l’E-learning
 y Postgrau de Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos
 y Postgrau de Docència en Línia
 y Postgrau de Recerca en E-learning
 y Postgrau d’Avaluar per Aprendre (Rosa Sensat-UOC)
 y Postgrau de Trastorns de la Parla i el Llenguatge
 y Postgrau de Dificultats i Trastorns de l’Aprenentatge
 y Postgrau de Trastorns del Desenvolupament
 y Postgrau d’Aprenentatge de la Lectura i les Seves Dificultats

 

Annex 2

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/logopedia-uvic-ucc/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-infantil-juvenil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicologia-general-sanitaria/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/educacio-tic/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/professorat-eso-batxillerat-fp-idiomes/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/professorat-eso-batxillerat-fp-idiomes/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/professorat-educacio-secundaria-matematiques/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/professorat-educacio-secundaria-matematiques/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/millora-ensenyaments-educacio-infantil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/avaluacio-gestio-qualitat-educacio-superior/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/coaching-orientacio-assessorament-mon-laboral/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/sociolaboral-orientacio-ocupacio-insercio-laboral/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/lideratge-direccio-centres-educatius/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/salut-mental-col%C2%B7lectiva/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/e-learning-educacio-tic/e-learning-direccio-gestio/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/economia-empresa/disseny-tecno-pedagogic/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/economia-empresa/docencia-universitaria-linia/objectius-perfils-competencies
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/e-learning-educacio-tic/e-learning-recerca/itinerari
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/avaluar-aprendre/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-parla-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/dificultats-trastorns-aprenentatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/trastorns-desenvolupament/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/diploma-postgrau/psicologia-ciencies-educacio/aprenentatge-lectura-dificultats/presentacio
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Annex 3
Llistat de publicacions científiques

 y Amigud, A.; Arnedo moreno, J.; dArAdoumis HArAlAbus, T.; guerrero roldán, A.e (2018). «An integrative review 
of security and integrity strategies in an academic environment: Current understanding and emer-
ging perspectives». Computers and Security,  vol. 76, pp. 50-70 Quartil: ISI: Q2 | SCOPUS: Q1

 y ArAncibiA HerrerA, m.m.; bAdiA, T.; soTo cAro, cP.; sigerson, A.l. (2018). «The impact of secondary history 
teachers’ teaching conceptions on the classroom use of computers». Technology, Pedagogy and Edu-
cation,  vol. 27, no. 1, pp. 101-114 Quartil: ISI: Q2 | SCOPUS: Q1

 y ArAndA JuArez, d.; sáncHez nAvArro, J.; mArTínez cerdá, J. J.; meneses, J.(2018). «The impact of digital prac-
tices on the perception of risks and benefits of digital gaming». Catalan Journal of Communication & 
Cultural Studies,  vol. 10, no. 2, pp. 247-264 Quartil: SCOPUS: Q2

 y ArmsTrong, m. e.; esTeve giberT, n.; HübscHer, i.; iguAlAdA Pérez, A.; PrieTo vives, P. (2018). «Developmental 
and cognitive aspects of children’s disbelief comprehension through intonation and facial gesture». 
First Language,  pp. - Quartil: ISI: Q3 | SCOPUS: Q1

 y Arnold, d.; sAngrà morer, A. (2018). «Dawn or dusk of the 5th age of research in educational techno-
logy? A literature review on (e-)leadership for technology-enhanced learning in higher education 
(2013-2017)». International Journal of Educational Technology in Higher Education,  vol. 15, no. 1, pp. 1-29. 
Quartil: SCOPUS: Q2

 y bAdiA, A., gArciA, c., & meneses, J. «Emotions in response to teaching online: Exploring the factors in-
fluencing teachers in a fully online university». Innovations in Education and Teaching International, 
1-12. Quartil: ISI: Q3 , SCOPUS: Q2.

 y bAdiA, A; mArTín lóPez, d.; gómez domingo, m. (2018). «Teachers’ Perceptions of the Use of Moodle Acti-
vities and Their Learning Impact in Secondary Education». Technology, Knowledge and Learning,  pp. 
1-17. Quartil: SCOPUS: Q1

 y bAdiA, A; mArTín lóPez, d.; gómez domingo, m. (2018). «Teachers learn about student learning assess-
ment through a teacher education process». Studies in Educational Evaluation,  vol. 58, pp. 1-7. Quar-
til: ISI: Q3 | SCOPUS: Q1

 y bArberà gregori, e.; zHAng, J.; gAlván Fernández, c.; Fernández nAvArro, J. (2018). «Learner support in 
MOOCs: Identifying variables linked to completion». Computers and Education,  vol. 122, pp. 153-168. 
Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q1

 y bAró solé, X.; guerrero roldán, A.e.; PrieTo blázquez, J.; rozevA, A.; mArinov, o.; KiennerT, c.; rocHer, P.o.; gArcíA 
AlFAro, J. (2018). «Integration of an adaptive trust-based e-assessment system into virtual learning 
environments - The TeSLA project experience». Internet Technology Letters,  vol. 1, no. 4, pp. 1-6.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404818301792?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404818301792?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404818301792?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2017.1412342
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2017.1412342
https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/cjcs/2018/00000010/00000002/art00007;jsessionid=rt0opqckl3dw.x-ic-live-02
https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/cjcs/2018/00000010/00000002/art00007;jsessionid=rt0opqckl3dw.x-ic-live-02
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0142723718789278
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0142723718789278
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0104-3
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0104-3
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0104-3
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14703297.2018.1546608
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14703297.2018.1546608
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10758-018-9354-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10758-018-9354-3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X1730319X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X1730319X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131518300678?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131518300678?via%3Dihub
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/itl2.56
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/itl2.56
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 y beneiTo monTAguT, r.; cAssián Yde, n.; begueriA muñoz, A. (2018). «What do we know about the relations-
hip between internet-mediated interaction and social isolation and loneliness in later life?». Quali-
ty in Ageing and Older Adults,  vol. 19, no. 1, pp. 14-30. Quartil: SCOPUS: Q3

 y beneiTo-monTAguT, r.; begueriA muñoz, A.; cAssián Yde, n. (2018). «Hago de todo y no sé hacer funcionar 
nada»: aprendizaje afectivo y relacional de tecnologías digitales en adultos mayores». Aula,  vol. 24, 
pp. 77-92.

 y cAno gArcíA, e., & Fernández Ferrer, m. (2018). «Narrativas audiovisuales para explicar el acceso de la 
población inmigrante a la Universidad espanyola». Revista Complutense de Educación, 29(3), 899-
917. ISSNe: 1988-2793. SCOPUS: Q2

 y cArdonA román, d.m.; sáncHez Torres, J.m.; duArT monToliu, J. m. (2018). «Model for measuring the im-
plementation of online programs in higher education». Journal of e-Learning and Knowledge Society,  
vol. 14, no. 2, pp. 189-202. Quartil: SCOPUS: Q3

 y coll-FloriT, m.; climenT rocA, sAlvAdor; correA-urquizA, m.; Hernàndez encuenTrA, e.; oliver gonzàlez, A.; Pié 
bAlAguer, A. (2018). «MOMENT: Metáforas del trastorno mental grave. Análisis del discurso de per-
sonas afectadas y profesionales de la salud mental». Procesamiento del lenguaje natural,  no. 61, pp. 
139-142. Quartil: SCOPUS: Q2

 y esPAsA rocA, A.; guAscH PAscuAl, T.; mAYordomo sAiz, rosA m.; mArTinez melo, m.; cArless, d.  (2018). «A Dialo-
gic Feedback Index measuring key aspects of feedback processes in online learning environments». 
Higher Education Research & Development,  vol. 37, no. 3, pp. 499-513. Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q1

 y Fàbregues FeiJóo, s.; PAré, m.H.; meneses, J. (2018). «Operationalizing and conceptualizing quality in 
Mixed Methods Research: A multiple case study of the disciplines of Education, Nursing, Psycholo-
gy, and Sociology». Journal of Mixed Methods Research,  pp. Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q2

 y Fàbregues FeiJóo, s.; PAré, m.H. (2018). «Appraising the quality of mixed methods research in nursing: 
A qualitative case study of nurse researchers’ views». Nursing Inquiry,  pp. Quartil: ISI: Q3 | SCOPUS: Q2

 y Fernández-Ferrer, m. (2018). «Iberoamérica y los cursos en línea abiertos y masivos: un análisis docu-
mental». REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, Número Especial 3, 115-123. 

 y Fernández-Ferrer, m.; cAno, e. (2018). «Experiencias de retroacción para mejorar la evaluación conti-
nuada: El uso del Twitter como tecnologia emergente». EDUCAR.   

 y gálvez mozo, A.; TirAdo serrAno, J. JAvier; AlcArAz, José A. (2018). «Resisting long working hours: The case 
of spanish female teleworkers». German Journal of Human Resource Management,  vol. 32, no. 3-4, 
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 y gAmero, n.; sillA, inmAculAdA; sAinz gonzález, r.; sorA miAnA, b. (2018). «The Influence of Organizational 
Factors on Road Transport Safety». International Journal of Environmental Research and Public Heal-
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 y gómez del reY, P.; Fernández nAvArro, J.; bArberà gregori, e.; cArbonero ruz, m. (2018). «Understanding stu-
dent evaluations of teaching in online learning. Assessment & Evaluation in Higher Education,  vol. 43, 
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