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1.Presentació

L’equip humà dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació el formem 47 professors, 11 persones de 
gestió, 527 professors col•laboradors, 106 tutors, 13.000 estudiants, 8 representants dels estudiants, i cen-
tenars de centres de pràctiques. Tots plegats, des de diferents perspectives però amb una visió comuna, 
hem contribuït a fer que el 2016-2017 hagi estat un gran curs, tant pels objectius assolits com pels horitzons 
de futur que hem plantejat. 

El 2016-2017 ha estat un any de demostrar la qualitat dels nostres programes, per mitjà de les acreditacions 
del grau de Psicologia, Educació Social i el màster de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. 
I un any de creixement amb noves titulacions en àmbits d’expertesa acadèmica dels Estudis que contri-
bueixen a configurar un portafolis sòlid en Psicologia i Educació: el grau de Logopèdia juntament amb la 
UdV-UCC, i els màsters de Psicologia Infantil i Juvenil, Psicopedagogia, Formació de Mestres, Avaluació dels 
Aprenentatges, i Avaluació i Gestió de la Qualitat a l’Educació Superior. En aquest darrer cas, amb aliança 
amb l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

Des dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació entenem que les nostres titulacions han de portar 
integrada de manera natural la preocupació per plantejaments metodològics que ens permetin donar 
resposta acurada al desenvolupament de les competències i per tant a l’aprenentatge dels estudiants. 
Per això aquest desplegament de noves titulacions s’ha fet apostant fermament per dos elements que 
considerem clau. D’una banda, l’avaluació i el feedback: l’avaluació entesa com a eina que mediatitza la 
manera d’ensenyar, amb l’aposta per l’ús del portafolis electrònic per a l’avaluació integral de totes les com-
petències d’una titulació; i d’altra banda, el treball per projectes com a metodologia globalitzadora, que en 
alguns casos ha comportat fins i tot la desaparició del disseny per assignatures.

Un any d’expansió i d’aposta  
per la innovació metodològica

TERESA GUASCH PASCUAL 
DIRECTORA DELS ESTUDIS DE PSICOLOGIA I 
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
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Una part important de la nostra activitat es concentra en la formació de formadors. Aquest any hem posat 
al servei de la institució la nostra expertesa i els nostres coneixements per a la formació del professorat de 
la nostra universitat, dissenyant i posant en marxa, juntament amb l’eLC i amb l’impuls del Vicerectorat de 
Docència i Aprenentatge, l’e-License, una proposta formativa virtual per a la formació de professorat nouvin-
gut que permet garantir la implementació del model educatiu de la UOC.

Paral•lelament a la formació oficial, durant aquest any hem desenvolupat un conjunt de jornades, col•loquis, 
cinefòrums i seminaris que han contribuït al debat acadèmic i professional i que han comptat amb més de 
4.000 assistents.

Aquestes accions tenen com a finalitat complementar els programes per contribuir a una formació sòlida que 
ens permeti ser més crítics que mai, que ens doti d’eines per a intervenir en l’àmbit psicològic, educatiu i social, 
i fonamentada en una recerca que pretén estar en contínua connexió amb la formació que desenvolupem.

En el àmbit de la recerca, volem remarcar l’alt nivell de producció científica en els tres àmbits en què ens vo-
lem posicionar com a referents: Psicologia, salut i qualitat de vida; Educació i TIC, i Acció social, comunitat 
i innovació, i que es reflecteix, per exemple, en el nivell de les publicacions i els projectes de recerca que es 
lideren des dels Estudis (4 projectes Horizon 2020, 3 Recercaixa o 9 projectes del Plan Nacional, entre altres).

En aquesta línia, i com a un dels eixos catalitzadors d’investigació a l’àmbit de la Psicologia, salut i qualitat 
de vida, comptem amb l’eHealth Center, primer centre de recerca, formació i assessorament en salut digi-
tal del sud d’Europa, que s’impulsa entre diferents estudis i el Vicerectorat de Planificació i Estratègia de la 
UOC. Tot i que amb una vocació transversal a tota la Universitat, l’eHealth Center té entre els seus àmbits de 
treball el d’Educació, apoderament i participació en salut, on es treballen temes com l’educació per a la salut 
i habilitats digitals, l’apoderament de les persones en relació amb la seva salut i la participació dels ciutadans 
en la salut i el benestar, aspectes vinculats directament amb la recerca i la formació desenvolupada per dife-
rents grups dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

L’any 2018 apostarem per l’excel·lència en el desplegament de les noves titulacions i per la millora de la qua-
litat dels programes ja consolidats, amb un impuls de la innovació i la recerca amb una clara voluntat que la 
recerca que fem també reverteixi en els nostres programes.

Gràcies a totes i tots per fer-ho possible. 
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2.Destacats

 y Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Es-
tratègies d’Intervenció

 y Màster universitari d’Avaluació de la qualitat i Gestió de la Qaulitat 
en l’educació superior (AQU)

 y Màster universitari de Millora dels Ensenyaments de l’educacó In-
fantil i Primària (UCC-UVic-UOC)

 y Màster universitari de Psicopedagogia
 y Postgrau d’Avaluar per Aprendre (Rosa Sensat-UOC) 
 y Postgrau d’Aprenentatge de la Lectura i les seves Dificultats
 y Grau de Logopèdia (UVic-UCC, UOC)

 y Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital 
learning infrastructure through the Certification of digital compe-
tences in primary and secondary schools. Horizon 2020 Programme. 
Grup Edul@b, impulsat per Lourdes Guàrdia.

 y Checking Assumptions and promoting responsibility In smart De-
velopment projects. Horizon 2020 Programme. 
Grup CareNet,  impulsat per Daniel López Gómez. 

 y El aprendizaje implícito en los niños con Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL) mediante el registro de movimientos oculares.  
Proyectos I+D MIMECO. 
Grup GRECIL, dirigit per Llorenç Andreu Barrachina.

 y SMART CLASSROOM. Codisseny d’entorns d’aprenentatge innova-
dors: recercant nous models d’aula. Recercaixa. 
Dirigit per Guillermo Bautista.

 y La gestió col·laborativa de la medicació: un projecte de recerca i ac-
ció participativa en salut mental. Recercaixa. 
Dirigit per Asun Pié Balaguer.

Desplegament de 
nous programes 
al 2017

Nous projectes 
de recerca 2017

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/avaluacio-gestio-qualitat-educacio-superior/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/avaluacio-gestio-qualitat-educacio-superior/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/millora-ensenyaments-educacio-infantil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/millora-ensenyaments-educacio-infantil/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/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/psicologia-ciencies-educacio/aprenentatge-lectura-dificultats/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/logopedia-uvic-ucc/presentacio
http://edulab.uoc.edu/ca/2016/10/24/edulb-participa-projecte-europeu-criss-desenvolupar-infraestructura-daprenentatge-digital-traves-certificacio-competencies-digitals-escoles-primaries-secund/
http://edulab.uoc.edu/ca/2016/10/24/edulb-participa-projecte-europeu-criss-desenvolupar-infraestructura-daprenentatge-digital-traves-certificacio-competencies-digitals-escoles-primaries-secund/
http://edulab.uoc.edu/ca/2016/10/24/edulb-participa-projecte-europeu-criss-desenvolupar-infraestructura-daprenentatge-digital-traves-certificacio-competencies-digitals-escoles-primaries-secund/
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/checking-assumptions-and-promoting-responsibility-smart-development-projects-0
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/checking-assumptions-and-promoting-responsibility-smart-development-projects-0
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/grupo-de-investigacin-en-cognicin-y-lenguaje
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/grupo-de-investigacin-en-cognicin-y-lenguaje
http://smartclassroom-project.research.uoc.edu/
http://smartclassroom-project.research.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/en/node/42049
http://transfer.rdi.uoc.edu/en/node/42049
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El juny de 2017 es va donar el tret de sortida a 
l’eHealth Center, el primer centre de recerca, 
formació i assessorament en salut digital del 
sud d’Europa. Manuel Armayones, professor 
dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educa-
ció des de 2001, n’és el Director de desenvolu-
pament.

Acreditació del Grau de Psicologia, Grau d’Educació Social i MU de Difi-
cultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.

 y PUCP- Pontificia Universidad Católica del Perú
 y Aliança amb la Universidad de Guadalajara (Mèxic) 
 y Agència de Qualitat Universitària (AQU)
 y International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 

Education (INQAAHE)
 y Associació de Mestres Rosa Sensat
 y Universitat Pompeu Fabra
 y Universitat Autònoma de Barcelona
 y Universitat de Girona
 y Universitat Rovira i Virgili
 y Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
 y Consejo general de Educadores y Educadoras Sociales Españoles
 y Natura Bissé - Project Difference
 y EAFIT Universitat de Medellín, Colòmbia
 y 700 acords amb centres per a la realització de pràcticums

Nous càrrecs 

Noves
acreditacions

Aliances amb 
institucions 

 y La professora Montse Guitert rep la distinció a la qualitat docent uni-
versitària Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya (veure 
notícia) i participa en el debat plenari al Senat sobre «L’apoderament 
Digital» del Comitè d’Impuls del Dia d’Internet (17/05/17).

Premis i 
distincions  

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/montse-guitert.html
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/premis_i_reconeixements/distincions_jaume_vicens_vives/
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2016/174-distincio-vicens-vives.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2016/174-distincio-vicens-vives.html
http://www.diadeinternet.org/2017/?page=new_comite_impulso
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 y Cada any els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació fan entre-
ga de premis als 3 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 realitzen una breu presen-
tació del seu treball. A continuació destaquem els guanyadors dels 
anys 2016 i 2017.

ENTREGA DE PREMIS DE TFG, TFM I PRÀCTICUM 2016

ENTREGA DE PREMIS DE TFG, TFM I PRÀCTICUM 2017

 y Els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC col·labo-
ren amb l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelo-
na (IMEB) en el procés d’avaluació i acreditació per atorgar el Segell 
de Qualitat educativa (SQ) a les entitats del Consell de Coordinació 
Pedagògica (CCP), que aplega actualment 159 institucions i enti-
tats ciutadanes que ofereixen activitats educatives.

 y L’equivalència ACTIC-CTIC als graus UOC ja comporta que un total 
de 14.353 estudiants de la UOC hagin obtingut un certificat oficial 
de competències digitals de la Generalitat, l’ACTIC (Acreditació de 
Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

 y La Generalitat de Catalunya nomena el professor Albert Sangrà di-
rector acadèmic del Pla de doctorats industrials.

Veure tots els premiats a l’Annex 1

http://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/albert-sangra.html
http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
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El 2016 es crea el blog dels Estudis i s’obre un compte a Twitter: 
@UOCpsicoedu.

Nous canals 
de difusió

http://epce.blogs.uoc.edu/ca/
https://twitter.com/UOCpsicoedu
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3.Oferta 
formativa 
i docència
Xifres

Nombre d’estudiants

Taxa d’èxit

12.725
estudiants
1r semestre 2016-2017

1.392
graduats
en les titulacions coordinades 
pels Estudis de Psicologia i  
Ciències de l’Educació al curs 
acadèmic 2016-2017

13.610
estudiants
1r semestre 2017-2018

93%
99%
Graus

Màsters
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Equip formador

47

527 106

41
Professors

Professors col·laboradors Tutors

Professors a 
temps complert

Professorat propi

Professorat col·laborador

NOMBRE DE PROFESSORS, 
SEGONS DADES DE 2016

PROFESSORAT AMB TRAM 
DOCENT I DE RECERCA(*), 
SEGONS DADES DEL 2016

ELS ESTUDIS DE PSICOLOGIA I  
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ COMPTEN 
AMB UN TOTAL DE 633 PROFESSORS.

65%

78,6%

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
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Portafoli

*Àmbit de competències digitals. Àmbit, transver-
sal de la UOC que compta amb l’expertesa de més 
vint anys de la formació en línia en competències 
digitals per estudiants, professionals i ciutadans 
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

Psicopedagogia 
(LRU)

(en extinció)

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 de la 
Salut i Qualitat 

de Vida
(en extinció)

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.

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/psicopedagogia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/psicopedagogia/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/
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Desenvolupament de nous recursos pedagògics

Col·leccions

Materials multimèdia

Novelette

Repositoris

 y Manuals Psicologia i Ciències de l’Educació (edicions en català i castellà).
 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 Assignatura de Lingüística general: Quadrivia.
 y Assignatura Desenvolupament de les competències bàsiques de les àrees de coneixement. Cas multime-

dia: Cas 1 GRAI-Escola Ítaca.
 y Guia Bàsica d’Edició de Vídeo en format web per a l’assignatura Competències TIC.
 y Debats del Cinefòrum de Psicologia indexats com a recurs d’aprenentatge: Memento, la veritat, la men-

tida i la memòria.

Assignatura Psicologia de les diferències individuals, del grau de Psicologia. 
Novelette L’agent Flynn. Autor: Jordi Navarro Montes. Mitjançant una ficció es tracten diferents conceptes 
que clàssicament han estat força complicats per als estudiants atès que alguns tenen un elevat grau d’abs-
tracció.

 y Històries de vida i Educació social.
 y Vídeos amb entrevistes a diferents professionals de l’àmbit del màster de Dificultats de l’Aprenentatge i 

Trastorns del Llenguatge.
 y Repositori Videoeduca per apropar la realitat educativa als estudiants dels programes en l’àmbit de l’edu-

cació, a partir de clips de vídeo de diferent durada i temàtica.
 y Repositori de vídeos de Debats d’Educació.
 y Repositori d’eines METICLAB pel Màster d’Educació i TIC.
 y Repositori de material audiovisual del Pràcticum virtual del Màster en Ocupació i Mercat de Treball.
 y Repositori de vídeos de les experiències en el marc de l’assignatura Anàlisi i disseny de la intervenció 

educativa.
 y Recull de recursos de l’assignatura La calidad en la educación superior en diferents formats i amb possibi-

litat que l’estudiant dugui a terme una autoevaluació sobre l’aprofitament de cada recurs.

http://www.editorialuoc.cat/manuals?category=118&language=cat
http://www.editorialuoc.cat/manuales?category=118&language=spa
http://www.editorialuoc.cat/laboratorio-de-educacion-social
http://www.editorialuoc.cat/dossiers-didc-tics
http://edicio-video.tic.uoc.edu/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00240218/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00240218/
http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=247078
http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=192626
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230458/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230458/
http://debats.cat/ca/debats/tots
http://estudis.uoc.edu/documents/12253/1208758/Infographic_meticLAB_V4_CAT.png
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00252392/
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Documentals

Vídeos docents

 y Decidir por otro, específic per a l’assignatura d’«Ètica» aplicat a l’educació social, en format curtmetratge.

 y Assignatura Significats de l’avaluació en els nous contextos educatius, del postgrau Avaluar per Apren-
dre. Videoentrevistes a cinc persones que tenen un rol i una perspectiva diferent sobre l’avaluació dels 
aprenentatges.

 y Vídeo docent assignatura Animació sociocultural del grau d’Educació Social.
 y Vídeo docent assignatura Fonaments neurològics de l’aprenentatge i del llenguatge, del màster univer-

sitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.
 y Material multiformat per a l’assignatura Trastorns del llenguatge oral, per a treballar la intervenció en les 

dificultats evolutives del llenguatge del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns 
del Llenguatge.

 y Vídeo per a l’assignatura Tècniques avançades d’anàlisi de dades, del grau de Psicologia.
 y Vídeos Actitud digital i Comunicació a la xarxa per a l’assignatura Competències TIC.
 y Entrevistes amb experts en diferents models teòrics (sistèmic, psicodinàmic, humanista i cognitiu-con-

ductual) per a l’assignatura Tècniques i estratègies d’intervenció I, del màster universitari de Psicologia 
Infantil i Juvenil.

 y PhD eLearning Seminar: Enregistrament en vídeo d’una tertúlia entre experts en aprenentatge en línia 
per al programa de doctorat d’Educació i TIC.

Nens de 0 a 6 anys
 y Sistèmic
 y Psicodinàmic
 y Humanista
 y Cognitiu-conductual

Nens de 6 a 12 anys
 y Sistèmic
 y Psicodinàmic
 y Humanista
 y Cognitiu-conductual

Nens de 12 a 18 anys
 y Sistèmic
 y Psicodinàmic
 y Humanista
 y Cognitiu-conductual

https://vimeopro.com/obertapublishing/oberta-publishing-uoc/video/177684656
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248614/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230182/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230599/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230599/
https://www.youtube.com/watch?v=vWtJyk61RA0
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236365/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251400/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251401/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251398/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251399/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248239/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00247993/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248421/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00247991/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248241/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248013/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248422/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251415/
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4.Recerca

La recerca als Estudis està articulada entorn de tres eixos temàtics: Educació i TIC; Psicologia, Salut i Qua-
litat de Vida; i Acció Social, Comunitat i Innovació. A partir d’aquestes àrees de coneixement es defineixen 
àmbits relacionats amb col.lectius específics (infància, joventut, gent gran, gènere, discapacitat, pacients, 
professionals de la salut i de l’educació) i contextos on s’emmarca la recerca (comunitats, treball i organit-
zacions, participació i xarxes, gestió i polítiques, escoles, famílies, ciutat). En la confluència de tots aquests 
es defineixen àmbits molt diversos i interdisciplinaris, susceptibles de ser abordats des de múltiples pers-
pectives d’anàlisi.

Aquesta pluralitat es reflecteix no només en els resultats frontera resultants de l’activitat d’R+I, sinó també 
en l’agrupació i adscripció dels investigadors, atès que bona part d’aquests desenvolupen la seva recerca en 
grups vinculats a altres Estudis, altres centres i altres universitats.

Per altra banda, des del professorat dels Estudis s’estan dirigint un total de 63 tesis doctorals.

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 Ciència 
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 

ICT Policy Support Programme

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 Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participants: Guitert Catasús, Montse; Maina, Marcelo Fabian; Romeu Fontanillas, Teresa. Grup Edul@b.
 y Finançament: Comissió Europea

Checking Assumptions and promoting responsibility In smart Development projects. 
 y Dates: Inici 01/01/2017 - Final 30/11/2017.
 y Investigador principal: López Gómez, Daniel.
 y Participants: Ribera Fumaz, Ramon; Rodríguez Giralt, Israel.
 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: Gañán Jiménez, David; Baró Solé, Xavier; Bañeres Besora, David; Prieto Blázquez, Josep; Or-

nellas, 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: López Gómez, Daniel. Care and Preparedness in the Network Society (CareNet).
 y Finançament: Comissió Europea.

European Multi Mooc Agregator.   
 y Dates: Inici 02/02/2014 - Final 31/07/2016.
 y Investigador principal:  Sangrà Morer, Albert.
 y Participants dels Estudis: Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina Patras, Marcelo Fabian; Masip Rodo, David; Ro-

mero Carbonell, Marc; Romeu Fontanillas, Teresa. Educació i TIC (EduL@b).
 y Finançament: Comissió Europea.

Moocknowledge: Developing a knowledge base on Massive Open Online Courses focussing on Higher 
Education and Lifelong Learning.

 y Dates: Inici 12/11/2013 - Final 12/11/2016.
 y Investigador principal: Anna Espasa Roca. Participants dels Estudis: Guasch Pascual, Teresa.
 y Finançament: Open University of the Netherlands. 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/206365_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206365_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206367_en.html
http://tesla-project.eu/
http://www.lancaster.ac.uk/cuidar/en/
https://platform.europeanmoocs.eu/
http://moocknowledge.eu/
http://moocknowledge.eu/
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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: Romero Carbonell, Marc; Romeu Fontanillas, Teresa. Educació i TIC (EduL@b).
 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.

eLene4work: Learning to learn for new digital soft skills for employability. 
 y Dates: Inici 22/12/2014 - Final 30/10/2017.
 y Investigadora principal: Guasch Pascual, Teresa.
 y Participants: Espasa Roca, Anna. Educational supports to learn in online environments (EdOnline).
 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 Participants: Guitert Catasús, Montserrat; Romeu Fontanillas, Teresa; Abellan Francés, Gemma. 
 y Finançament: Comissió Europea.

Collaborative Research Proposals to Conduct Research on Big Data in  
Technology-Mediated Education

MOOC Completion and Learner Support: Identifying Variables linked to Completion and Attrition. 
 y Dates: Inici 20/05/2016 - Final 19/05/2017.
 y Investigadora principal: Barberà Gregori, Elena.
 y Finançament: Beijing Normal University.

http://edulab.uoc.edu/ca/2016/10/27/edulb-participa-projecte-europeu-decode-fomentar-competencies-lera-digital/
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/
http://www.elene-center.net/


20 Memòria 2016-2017

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, vín-
culos, 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 apren-
dizaje 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.

Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de apropiación social del conocimiento 
y de diseño tecnológico. 

 y Dates: Inici 01/01/2015 -  Final 31/12/2017.
 y Investigador principal: Tirado Serrano, Francisco Javier.
 y Participants dels Estudis: Gálvez Mozo, Anna. Conciliació, Gènere i TIC (CGTIC).
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.
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Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje me-
diante el registro de movimientos oculares. 

 y Dates: Inici 01/01/2014 - Final 31/12/2016.
 y Investigador principal: Andreu Barrachina, Llorenç. Grup de Recerca en Cognició I Llenguatge (GRECIL).
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Feedback y carga docente: estrategias para la optimización del aprendizaje en entornos virtuales y re-
ducción de la carta de trabajo docente (EdOnline). 

 y Dates: Inici 01/01/2014 - Final 31/12/2016.
 y Investigadores principals: Espasa Roca, Anna; Guasch Pascual, Teresa.
 y Participants: Espasa Roca, Anna; Guasch Pascual, Teresa; Mayordomo Saiz, Rosa M. Educational supports 

to learn in online environaments (EdOnline).
 y Finançament:Ministerio de Economía y Competitividad.

DARWeb: intervención psicosocial online para niños con dolor abdominal recurrente y sus familias. 
 y Dates: Inici 01/01/2014 - Final 31/12/2016.
 y Investigador principal: Nieto Luna, Rubén.
 y Participants dels Estudis: Boixadós Anglès, Mercè; Hernàndez Encuentra, Eulàlia. Psicologia, salut i xar-

xa (PSINET).
 y Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

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.
 y Participants dels Estudis: 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.

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/anlisis-de-la-comprensin-lingstica-en-nios-de-infantil-y-primaria-con-dificultades-del-1 
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/anlisis-de-la-comprensin-lingstica-en-nios-de-infantil-y-primaria-con-dificultades-del-1 
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/feedback-y-carga-docente-estrategias-para-la-optimizacin-del-aprendizaje-en-entornos
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/feedback-y-carga-docente-estrategias-para-la-optimizacin-del-aprendizaje-en-entornos
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/darweb-intervencin-psicosocial-online-para-nios-con-dolor-abdominal-recurrente-y-sus
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Fundación BBVA: Estudio del movimiento de viviendas colaborativas de mayores en España.  
 y Dates: Inici 01/10/2015 - Final 27/04/2017.
 y Investigador principal: López Gómez, Daniel.
 y Participants dels Estudis: López Gómez, Daniel; Meneses, Julio; Fàbregues Feijóo, Sergi; Estrada Canal, 

Mariona. Care and Preparedness in the Network Society (CareNet).
 y Finançament: Fundación BBVA.

Fundación María Francisca de Roviralta: Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y 
primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares. 

 y Dates: Inici 01/04/2014 - 31/12/2017.
 y Investigadors principals: Andreu Barrachina, Llorenç (GRECIL).
 y Finançament: Fundación María Francisca de Roviralta.

Projectes d’innovació interns 

Convocatòria APLICA

Formació eLicense

Convocatòria PETRA

Botter, un company robot per ajudar els estudiants novells de la UOC
 y Investigadora principal: Gómez Zúñiga, Beni.

Una app per al tutor del centre de pràctiques
 y Participació de professors i membres dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació com Gálvez, Anna; 

Ollé, Eva; Ornellas, Adriana i Santamaría, Elsa. 
Un termòmetre emocional per a la docència. 

 y Dates: Inici 01/02/2016 - Final 01/03/2017.
 y Investigadora principal: Pousada Fernández,  Modesta.

Patrons de ludificació per al codisseny d’activitats d’aprenentatge (CO-LUDIFICA). 
 y Dates: Inici 01/02/2016 - Final 01/03/2017.
 y Investigadora principal: Garcia González,  Iolanda.

SAFE - Suport i Acompanyament per a la Fidelització de l’Estudiant. 
 y Dates: Inici 01/03/2015 – Final 01/04/2016.
 y eLearn Center.

Un aspecte clau als nostres Estudis és l’experiència i lideratge de l’equip docent en projectes d’innovació 
conjuntament amb l’eLearn Center com a motor del canvi i la implementació del model pedagògic. Un 
exemple és que part de l’equip dels Estudis ha dissenyat, desenvolupat i coordinat la formació eLicense so-
bre ensenyament-aprenentatge en entorns virtuals, per al nou professorat que s’incorpora a la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

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

http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2017/02/20/robot-botter-pepito-grillo-ajudar-estudiants-novells-uoc-2/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2017/02/20/robot-botter-pepito-grillo-ajudar-estudiants-novells-uoc-2/
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-09.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-11.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-07.html
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Publicacions
El conjunt del professorat, durant el 2016 i el 2017, ha publicat 64 articles en revistes científiques que apa-
reixen a les bases de dades especialitzades de reconegut prestigi com ISI, Scopus, ERIH Plus, Latindex, 
Carhus Plus (categories A-C). També s’han publicat 14 llibres, 4 publicacions docents, 7 conference papers 
i 19 capítols de llibre. 

Nombre de publicacions

Articles en revistes científiques

Impacte dels articles indexats*

64 14 19 4 7

Articles Llibres Capítols de llibre Publicacions docents Conference Papers

64 165 62Publicacions Citacions en Google 
Scholar Citations (GSC)

Articles indexats

28 Q1

7 Q2

10 Q3

3 Q4

*A més de la publicació de 15 articles científics en revistes indexades que no pertanyen a cap quartil.

Podeu consultar totes les publicacions a 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 (Colòmbia) 
que té com a objectiu analitzar l’impacte que les tecnologies exerceixen en els proces-
sos d’ensenyament i aprenentatge a l’educació superior.

Revista en obert i de referència en el seu àmbit, indexada per Scopus (CiteScore 1.33; 
Q1 en l’àmbit de l’Educació i Q2 en l’àmbit de les Ciències Computacionals), ESCI, Pro-
Quest 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 necessi-
tats d’informació.

Dins les activitats 2016-2017 cal destacar el taller «La col·laboració entre les iniciatives públiques i privades en 
l’educació en línia: ¿Generadora de major equitat per a l’educació superior?», dins del seminari internacional 
«Efectes econòmics i impacte social de l’educació en línia», celebrat el 9 de novembre 2016. Aquesta inicia-
tiva va comptar amb la presència de Melissa Highton, directora de la Learning, Teaching and Web Services 
Division de la Universitat d’Edimburg, i de Santiago de la Barrera, secretari permanent del Consejo Nacional 
de Educación, Trabajo y Producción (CONETyP) de l’Argentina.

També s’ha de destacar el taller «On Evidence-based Research: Gathering data for measuring impact», ce-
lebrat el novembre del 2017, amb l’objectiu conèixer i comprendre les metodologies subjacents a la investi-
gació basada en l’evidència. Cinc experts de diferents centres i observatoris internacionals hi van presentar 
les metodologies que utilitzen per reunir dades i evidències per als seus propòsits, com funcionen, com 
dissenyen les seves investigacions i com recullen les dades que més tard utilitzaran en els seus observatoris 
o estudis: Richard Garrett, Birte Snilstveit, Geny Saavedra, Katie Rose, Karsten Krueger, Paul Prisnloo, Olaf 
Zawacki-Richter, Carl von Ossietzky, Frans Kaizer i Francesca Pozzi. 

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

La revista ETHE va publicar el volum 13 amb un total de 38 articles i dues col·leccions temàtiques: 
 y The Internet and Online Pedagogy. Edició Begoña Gros, Cristóbal Suárez i Terry Anderson.
 y Using e-Assessment to Enhance Student Learning and Evidence Learning Outcomes.  Edició Geoffrey 

Crisp, Lourdes Guàrdia i Mathew Hillier.
I el volum 14 amb un total de 34 articles i dues col·leccions temàtiques:

 y Learning design for in situ continuous professional development. Edició Muriel Garreta Domingo, Peter 
B. Sloep, Davinia Hernández i Yishay Mor.

 y Games and simulation in higher education. Edició Angel A. Juan, Birgit Loch, Sebastian Ventura and 
Thanasis Daradoumis.

http://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
http://unescochair.blogs.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles?query=&volume=13&searchType=&tab=keyword
https://www.springeropen.com/collections/ea
https://www.springeropen.com/collections/eassesmentsl
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles?query=&volume=14&searchType=&tab=keyword
https://www.springeropen.com/collections/ldforcpd
https://www.springeropen.com/collections/gshe
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5.Jornades
i esdeveniments 
Xifres

Congressos

Jornades

Jornada de Pràcticum de Psicologia

55 esdeveniments
congressos, jornades, 
seminaris i debats +4.100 persones 

assistents

Daniel López i Israel Rodríguez, professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i 
investigadors de l’IN3, van formar part del comitè organitzador del congrés 4S/EASST 2016. Sota el lema 
Science and Technology by Other Means-Exploring collectives, spaces and futures, el congrés va investigar les 
formes alternatives en què la ciència i la tecnologia són produïdes, com la ciència ciutadana, el coneixement 
generat per col·lectius que no encaixen amb la idea tradicional d’expert i els nous espais d’innovació social i 
comunitària.

 y Data i lloc: 9 de febrer 2016, Barcelona. 
 y Objectius: Donar veu a perspectives professionals en la pràctica de la Psicologia, fer networking i donar a 

conèixer el treball pràctic dels nostres estudiants. 
 y Participació: Entre altres, Josep Rodríquez Roca, psicòleg clínic i director de Serveis Socials (Consorci de 

Serveis Socials / Ajuntament de Barcelona).

https://www.youtube.com/watch?v=LOxEYFgo61Y&index=25&list=PLD9DD5DD7ED32B00F
https://easst.net/article/4seasst-conference-barcelona-2016-science-and-technology-by-other-means/
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On és la promesa educativa en Educació Social?
 y Data i lloc: 28 maig 2016, Salt (Girona). 
 y Objectius: Reflexionar sobre els llegats pedagògics i la promesa educativa. 
 y Participació: Entre altres, Violeta Núñez, professora de Pedagogia Social de la UB.

La gestió social del sofrimient. Fins on està permès patir?
 y Data i lloc: 27 maig 2017, Barcelona.
 y Objectius: Posar en joc la potència resistent del no-podervoler- més, és a dir, la possibilitat d’aturar i 

deixar de construir-nos des del fer productiu.
 y Participació: Entre altres, de José Ramón Ubieto, psicòleg clínic i psicoanalista, professor col·laborador 

dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.

Jornades d’Educació Social 

Jornades de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Segona edició
 y Data i lloc: 26 de novembre de 2016, Barcelona.
 y Objectius: Trobada de professionals que treballen en aquest àmbit (mestres, psicòlegs, pedagogs, psico-

pedagogs, etc.), així com també de familiars de nens que presenten alguna dificultat de l’aprenentatge. 
 y Participació: Entre altres, Julia Evans, catedràtica de la School of Behavioral and Brain Sciences de la 

University of Texas (Dallas) i investigadora de referència a nivell mundial del transtorn específic del llen-
guatge (TEL). 

Tercera edició
 y Data i lloc: 18 de novembre de 2017, Barcelona.
 y Objectius: Trobada de professionals que treballen en aquest àmbit (mestres, psicòlegs, pedagogs, psico-

pedagogs, etc.), així com també de familiars de nens que presenten alguna dificultat de l’aprenentatge. 
 y Participació: Entre altres, de Susan Ebbels, directora d’Investigació i Formació i terapeuta de la Llengua 

i la Lingüística a la Moor House School i al Centre sobre Transtorns de Desenvolupament del Llenguatge i 
Neurociència Cognitiva (DLDCN) a Anglaterra.

http://symposium.uoc.edu/event_detail/4920/detail/v-jornada-dand39;educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/9587/detail/vi-jornada-dand39;educacio-social.html
https://symposium.uoc.edu/6387/detail/ii-jornada-sobre-dificultats-dand39;aprenentatge.html
http://symposium.uoc.edu/13165/detail/iii-jornada-sobre-dificultats-dand39;aprenentatge.html
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Debats i col·loquis

Cinefòrum de Psicologia

Cicle anual de 4 pel·lícules que aborden diferents àmbits d’intervenció de la psicologia amb debats posteriors 
amb experts en el camp de coneixement de la temàtica psicològica que aborda cada film.

Cicle 2016
 y Memento: la veritat, la mentida i la memòria, amb Josep Baqués, professor titular de l’àrea bàsica de la 

Facultat de Psicologia de la UAB i Modesta Pousada, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació de la UOC. 07/04/2016.

 y El Método i els recursos humans, amb Jordi Escartín, professor del departament de Psicologia Social, 
àrea de Psicologia de les Organitzacions i del Treball de la UB i Beatriz Sora, professora dels Estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.05/05/2016.

 y Yo soy Sam: discapacitat psíquica, amor i criança, amb Noemí Guillamón, professora dels Estudis de Psi-
cologia i Ciències de l’Educació de la UOC i Ricard Seuma, professor col·laborador de la UOC en l’assigna-
tura d’Història de la Psicologia del grau. 02/06/2016.

 y Días de vino y rosas: com treballa el psicòleg la reinserció social a l’àmbit de les drogodependències, 
amb Manuel Armayones, sotsdirector acadèmic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de 
la UOC i Josep M. Suelves, professor col·laborador de la UOC i psicòleg especialista en Psicologia Clínica. 
07/07/2016.

Cicle 2017
 y Yo, Daniel Blake: el paper clau dels professionals de l’orientació laboral, amb Nizaiá Cassian Yde, professo-

ra dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i Xavier Orteu Guiu, professor col·laborador 
dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i membre del Grup de Recerca en Educació 
Social (GRES). 29/05/2017.

 y El taxista ful: la crítica al treball i a la precarietat de l’existència, amb Jordi Solé, professor dels Estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i Pepe Rovira, actor de la pel·lícula. 26/06/2017.

 y Lion: la infància en risc, el desenvolupament socioemocional, la construcció de la identitat, les relacions 
familiars i comunicació, l’adopció i la resiliència, amb Marta Reinoso Bernuz, professora dels Estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació i Meritxell Pacheco Pérez, professora de la Facultat de Psicologia, Cièn-
cies de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. 10/07/2017.

 y El discurso del Rey, amb Llorenç Andreu, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de 
la UOC i Pilar Murtró, professora col·laboradora de la UOC. 23/10/2017.

https://youtu.be/6GHAFKCs8tk
https://www.youtube.com/watch?v=4WG44y6iiMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8HDzNGQmzos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ktffbEoSXRA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6SHITXjmAOM&feature=youtu.be&list=PLD9DD5DD7ED32B00F
https://www.youtube.com/watch?v=4rGp4Thtw0c&feature=youtu.be&list=PLD9DD5DD7ED32B00F
https://www.youtube.com/watch?v=tOwXd0K8ehg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tOwXd0K8ehg&feature=youtu.be
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Debats d’Educació: Pensant els reptes del futur de l’educació a Catalunya

La iniciativa es porta a terme amb la col•laboració de la Fundació Jaume Bofill i comprèn debats amb experts 
internacionals:

 y Com construir centres educatius resilients per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat?, amb Boris 
Cyrulnik. Psiquiatre i psicoanalista francès conegut per encunyar el terme resiliència. 18/02/2016.

 y Revolucionar l’escola des del design thinking i el joc. Com una escola pública de Nova York transfor-
ma l’aprenentatge, amb Ross Flat, dissenyador d’aprenentatges i responsable de les solucions didàcti-
ques del programa Teacher Quest de l’Institut of Play de Nova York (EUA). 18/04/2016.

 y The Problem Solvers: d’ensenyar a seguir instruccions, a preparar l’alumnat a identificar i resoldre 
problemes, amb Charles Leadbeater, expert en innovació i creativitat, professor visitant de la Universi-
tat d’Oxford i The Young Foundation. 14/09/2016.

 y El moviment Edcamp: una proposta d’aprenentatge entre iguals per al professorat, amb Kristen 
Swanson, directora d’Aprenentatge a Slack, és un dels membres fundadors del moviment Edcamp i ac-
tual membre de la junta de la Fundació Edcamp. 06/10/2016.

 y Construir una escola per la generació de nadius digitals, amb Kirsti Lonka, professora de Psicologia de 
l’Educació de la Universitat d’Hèlsinki. 31/01/2017.

 y Com connectar el mercat tecnològic educatiu amb els docents per tal que la innovació sigui útil a l’au-
la?, amb Steven Hodas, exdirector Executiu de l’Oficina d’Innovació de la ciutat de Nova York. 05/04/2017.

 y Les ciutats com a xarxes d’aprenentatge connectat - El model Remake Learning de Pittsburgh, amb 
Sunanna Chand, responsable d’estratègia d’innovació per a l’aprenentatge del Consell del moviment Re-
make Learning. 28/09/2017.

 y The Spiral of Inquiry: eina per a la transformació educativa, amb Judy Halbert i Linda Kaser, co-
directores de Networks of Inquiry and Innovation and the Aboriginal Enhancement Schools Network. 
06/11/2017.

https://www.youtube.com/watch?v=ujneNxpdCRo
https://www.youtube.com/watch?v=babiUnEY1u0
https://www.youtube.com/watch?v=babiUnEY1u0
https://www.youtube.com/watch?v=XAjTa2srcWI
https://www.youtube.com/watch?v=XAjTa2srcWI
https://www.youtube.com/watch?v=ptTIreUDZ-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OZhNXJjr8iw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpZTqmWNRZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpZTqmWNRZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fDv5lDtdJCY&feature=youtu.be
http://www.debats.cat/ca/debats/spiral-inquiry-eina-la-transformacio-educativa-0
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Cicle de converses organitzades conjuntament entre el grau d’Educació Social i la Xarxa Territorial de la UOC.

 y IV Col·loqui d’Educació Social. L’oportunitat de l’educació social en els centres penitenciaris, amb Núria 
Llopis, educadora social i tutora de la UOC i Segundo Moyano director del grau en Educació Social de la 
UOC. Barcelona, 25/02/2016.

 y V Col•loqui d’Educació Social. Sexualidad y diversidad funcional: La (des)educación de los cuerpos, amb 
Soledad Arnau Ripollès, programa de ràdio ¡Acuéstate conmigo! (Radio Yaloveras), Antonio Centeno, 
projecte Yes We Fuck i Ferran Castellarnau, Tandem Team. Barcelona, 11/04/2016.

 y VI Col·loqui d’Educació Social. Educación social y escuela, amb Miquel Castillo, consultor dels estudis de 
Psicologia i Educació de la UOC, Lydia Paredes, coordinadora dels projectes Educació Social i Escola de la 
Fundació SER.GI i Mireia Bou, assessora i formadora de l’Agència Catalana de Joventut. 09/03/2017.

 y VII Col·loqui d’Educació Social. Cuerpos, migraciones y dispositivos, reflexiones para la acción, amb Xit-
lally Flecha i Adrián Miranda de la Universidad de Chiapas (Mèxic). Girona, 27/06/2017

 y VIII Col·loqui d’Educació Social: Persones sense llar i Educació Social, amb David Vázquez i Núria Guasch,  
educadors socials amb una àmplia experiència professional en l’àmbit de les persones sense llar i l’exclu-
sió social. Barcelona, 18/10/2017.

 y IX Col·loqui d’Educació Social: presentació del llibre Els CIE o la il·legalitat institucional, amb l’educadora 
social i autora del llibre, Raquel Gámez Serrano, i Karlos Castilla, autor del pròleg i doctor en Dret, espe-
cialista en Drets Humans. Barcelona, 15/11/2017.

Col·loquis d’Educació Social

http://symposium.uoc.edu/event_detail/4197.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4618/detail/v-coloquio-de-educacion-social.html
http://symposium.uoc.edu/8571/detail/leducacion-social-y-escuelar-ciclo-lcoloquios-de-educacion-socialr.html
http://symposium.uoc.edu/13787/detail/viii-colmloqui-dand39;educacio-social_-persones-sense-llar-i-educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/14548/detail/ix-colmloqui-dand39;educacio-social_-presentacio-del-llibre-andquot;els-cie-o-la-ilmlegalitat-insti.html
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Seminaris

Seminaris d’educació

Altres seminaris

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 TDAH, amb Francisca Castellano García, psicòloga clínica, logopeda i neuropsicòloga especialista en tras-
torns del neurodesenvolupament. 28/04/2016.

 y Intervenció en discapacitat motriu, amb Alba Sánchez Ardanuy, logopeda d’ASPID i responsable de l’àrea 
de logopèdia del Centre d’Atenció Diürna Candi Vilafañé i de Neurolleida. 28/04/2016.

 y Apps per a persones amb trastorns de l’espectre de l’autisme, amb Francesc Sistach Vallvé, creador de 
iAutism, un web dedicat a informar sobre les apps disponibles per a persones amb autisme. Barcelona, 
25/05/2016

 y TDAH, a càrrec de Katy Garcia Nonell. Mataró, 26/10/2016. 
 y Dislèxia, a càrrec de Javier Rodríguez Ferreiro. Seu UOC de Lleida, 23/11/2016. 
 y Repercussions escolars del TEL, a càrrec d’Encarna Pérez Pérez. Vic, 15/12/2016.
 y Detecció precoç dels trastorns infantils, a càrrec de María José Buj Pereda. Castelló, 10 i 11/03/2017. 
 y Intervenció en nens amb TEL, a càrrec de Gerardo Aguado. Bilbao, 24/05/2017.
 y SAF, a càrrec de Rosa Alcudia, seu UOC Terrassa. 26/10/2017.

 y Seminari màster universitari de Psicologia infantil i juvenil: La parentalidad bientratante garantía de 
la resiliencia infantil, amb Dr. Jorge Barudy, neuropsiquiatre, psiquiatre infantil, psicoterapeuta i tera-
peuta familiar. 

 y Seminari màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball. 
 y Economia social i solidària: davant de quines possibilitats per a l’ocupació ens trobem?, amb Joana 

Garcia Grezner, investigadora, formadora i consultora en gènere i polítiques d’igualtat. 01/03/2017.
 y El treball al segle XXI. Un significant sòlid per a significats fluids, amb Josep Maria Blanch, cate-

dràtic de Psicologia Social de la UAB i especialista en Treball i Mercat Laboral. 01/03/2016.

 y Inauguració del màster universitari de Psicologia General Sanitària. Conferència: Del fracàs escolar al 
fracàs vital, amb Miquel Casas Brugué, catedràtic de Psiquiatria de la UAB. 22/09/2016.

 y Lliurament de premis als millors treballs finals de grau/màster i pràcticum 2016. 28/09/2016.

 y Lliurament de premis als millors treballs finals de grau/màster i pràcticum 2017. 27/09/2017.

 y Els dilluns del màster universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC). Seminari permanent que 
tracta temes transversals a totes les especialitats del màster (tutoria, gestió de conflictes, atenció a la di-
versitat, necessitats especials, l’ofici de professor, treball competencial, etc.) i és obert a tota la comunitat 
educativa de Catalunya.  Se’n fan 6 per curs.

 y Seminari de recerca i obert Theories for learning with emerging technologies i The future of e-lear-
ning, amb el Dr. Terry Anderson. Barcelona, 16/09/2016.

 y Seminari de recerca Mètodes Mixtos en Educació i Ciències Socials, amb el Dr. Dr. Bartolomé Rubia, 
obert a la comunitat doctoral. Barcelona, 06/06/2017.

http://symposium.uoc.edu/3277/detail/cicle-seuminaris.html
https://www.youtube.com/watch?v=iiXZAvoZmYw
http://symposium.uoc.edu/12987/detail/la-parentalidad-bientratante-garantia-de-la-resiliencia-infantil.html
http://symposium.uoc.edu/4192/detail/el-treball-al-segle-xxi.-un-significant-solid-per-a-significats-fluids.html
https://symposium.uoc.edu/8360/detail/economia-social-y-solidaria_-ante-que-posibilidades-para-el-empleo-nos-encontramos_.html
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/4428
https://www.youtube.com/watch?v=Kgo_JSAqT2s&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=o-Q3rnO1XEs&list=PLA9B08B1C9FB39DC6
https://www.youtube.com/watch?v=o-Q3rnO1XEs&list=PLA9B08B1C9FB39DC6
http://edulab.uoc.edu/ca/research-seminar-theories-for-learning-with-emerging-technologies-2/
http://edulab.uoc.edu/ca/research-seminar-theories-for-learning-with-emerging-technologies-2/
http://edulab.uoc.edu/ca/enllacos/seminari-recerca-organitzat-edulb-metodes-mixtes-educacio-ciencies-socials/
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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 2016, a l’espera 
que es faci pública l’esmentada informació corresponent al període 2017.

Nombre d’informacions:

Impacte dels experts UOC, adscrits als Estudis:

Presència en les xarxes socials

Twitter (Dades fins a l’octubre de 2017)

Blog (Dades relatives al primer any de funciona-
ment, de juliol de 2016 a juliol de 2017)

Butlletí mensual: s’envia a principi de cada mes i 
conté previsions d’activitats vinculades als Estudis 
i continguts prèviament publicats al blog

Audència:

MILIONS
de persones

MANUEL ARMAYONES 
4rt EXPERT DE LA UOC AMB 
MÉS IMPACTE ALS MITJANS

GUILLERMO BAUTISTA
11è EXPERT DE LA UOC AMB MÉS 
INFORMACIONS ALS MITJANS

145 29.505.232
Informacions Audiència de

88 10.517.507
Informacions Audiència de

+1.200 seguidors 

1.028.300  impressions

   67%          33% 

7.793 Usuaris

20.018 Pàgines visualitzades

84 

14.000destinataris

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

402

68

Posts publicats, amb una mitjana 
de 6-7 posts per mes 

estudiants actius, tots els professors 
col•laboradors i tutors dels Estudis
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Annex 1
Primers premis de TFG, TFM i Pràcticum 2016

Titulació Guardonat Títol del treball

Grau de Psicologia Núria Pujó  
Blanco

Activitats assistides amb animals amb un 
enfocament de benefici mutu: Projectes 
Vincles, on gossos abandonats, infants i 
adolescents amb necessitats específiques 
en surten beneficiats.

Grau d'Educació  
Social

Lluís Furió  
Vilaplana

In interiore homine habitat veritas: un 
apropament a les veus interiors del  
patiment mental per afeblir les certeses 
exteriors

Psicopedagogia Leonardo Caba  
Jiménez

Disseny, administració, anàlisi, valoració i 
aplicació d’indicadors educatius per avaluar 
l’eficàcia educativa d’un programa  
d’arteteràpia

Màster d'Educació  
i TIC (E-learning)

Helena Alsina  
Bardagí

Confecció col·laborativa del pla TAC amb 
Google Apps for education a l'escola  
Mercè Rodoreda

Màster de  
Dificultats de  
l’Aprenentatge  
i Trastorns del  
Llenguatge

Maria Esther  
Roselló  
Barriocanal

Què saben els docents sobre la discalcúlia? 
Comparació dels coneixements entre  
mestres experimentats i novells

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

Olga Abadías  
Selma

Orienta't. Projecte d'orientació acadèmica  
i laboral per a l'Institut Domènech i  
Muntaner de Reus

http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2016/09/29/grau-psicologia-educacio-social-psicopedagogia-master-educacio-tic-learning-aprenentatge-dificultats-professorat/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/49201/6/npujoTFG0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/49201/6/npujoTFG0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/49201/6/npujoTFG0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/49201/6/npujoTFG0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/49201/6/npujoTFG0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/55141/1/SBlanco_TFG_0616.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/55141/1/SBlanco_TFG_0616.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/55141/1/SBlanco_TFG_0616.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/55141/1/SBlanco_TFG_0616.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/45903/6/halsinaTFM0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/45903/6/halsinaTFM0116mem%C3%B2ria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/45903/6/halsinaTFM0116mem%C3%B2ria.pdf
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Primers premis de TFG, TFM i Pràcticum 2017

Titulació Guardonat Títol del treball

Grau de Psicologia José Luis  
Hernández  
de Arce

Entrenamiento de Aceptación y Compromiso 
para reducir el prejuicio. Diseño de una investi-
gación comparativa

Grau d'Educació Social Aina Carbó  
Gallemí 

Acollir l'altre. Un exercici d'educació social 

Psicopedagogia Alba  
Capdevila  
Martínez 

Comunicació augmentativa al servei de teràpia 
ocupacional 

Màster d'Educació i TIC  
(E-learning)

Esperanza  
Moreno Ruiz 

Desenvolupament d'una proposta de píndoles 
formatives online sobre inclusió i TIC per al pro-
fessorat

Màster de Dificultats de  
l’Aprenentatge i Trastorns  
del Llenguatge

Antonio  
Claudio Amaya 
Ordóñez 

Incidencia de la disgrafía en 1º y 2º de Educa-
ción Primaria

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

Guillem  
Bagués  
Queralt 

Com incentivar l’autonomia, la confiança i la 
regulació emocional a través d’un model de 
gestió d’aula

Màster d'Ocupació i Mercat de 
Treball: Intervenció i Coaching  
en l'Àmbit Laboral

Laura Ferri  
Ramírez

La figura del emprendedor en la Educación 
Secundaria en España desde un punto de vista 
de la economía social

https://symposium.uoc.edu/11867/programme/entrega-de-premis-de-treballs-finals-de-grau-master-i-practicum-estudis-de-psicologia-i-ciencies-de.html
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Portafoli

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

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 de Psicologia de la Salut i Qualitat de Vida (En extinció)
 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 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/psicopedagogia/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
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

Any 2017

 y ArribAs-ibAr, E.; suElvEs JoAnxich, J.; sánchEz-niubó, A.; Domingo-sAlvAny, A.; brugAl Puig, m.T. (2017) «Conduc-
tas suicidas en hombres y mujeres consumidores de sustancias ilícitas reclutados en centros de tra-
tamiento para la drogodependencia». Gaceta Sanitaria (31(4), p. 292-298). Quartil: isi: Q2 | scoPus: Q3.

 y bArbErà grEgori, E.; gArcíA gonzálEz, i.; FuErTEs AlPisTE, m. (2017) «A co-design process microanalysis: 
stages and facilitators of an inquiry-based and technology-enhanced learning scenario». Interna-
tional Review of Research in Open and Distance Learning (18(6), p. 104-126) Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q1.

 y cAbrErA lAnzo, n.; FErnánDEz FErrEr, m. (2017). «Examining MOOCs: A comparative study among edu-
cational technology experts in traditional and open universities» International Review of Research in 
Open and Distance Learning (18(2), p. 47-67). Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q1.

 y DuArT monToliu, J.m.; roig-vilA, r.; mEnguAl AnDrés, s.; mAsEDA Durán, m.A. (2017). «La calidad pedagógica 
de los MOOC a partir de la revisión sistemática de las publicaciones JCR y Scopus (2013-2015)» Revis-
ta Española de Pedagogía (75(266), p. 29-46). Quartil: ISI: Q4 | SCOPUS: –.

 y EsPAsA, A.; guAsch, T.; mAyorDomo, r.m.; mArTinEz, m.; cArlEss, D. (2017) «A Dialogic Feedback Index measu-
ring key aspects of feedback processes in online learning environments». Higher Education Research 
and Development. Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q1.

 y gAbArron, E.; FErnánDEz luQuE, l.; schoPF, T.r.; lAu, A.y.s.; ArmAyonEs ruiz, m.; Wynn, r.; sErrAno, J.A. (2017) 
«Impact of Facebook ads for sexual health promotion via an educational web app: A case study». 
International Journal of E-Health and Medical Communications (8(2), p. 18-32). Quartil: ISI: – | SCOPUS: Q3. 

 y gomEz DEl rEy, P.; bArbErà grEgori, E.; FErnánDEz nAvArro, F. (2017). «Student voices on the roles of instruc-
tors in asynchronous learning environments in the 21st Century». International Review of Research in 
Open and Distance Learning (18(2), p. 234-251). Quartil: isi: Q1 | scoPus: Q1.

 y gonzálEz sAnmAmED, m.; sAngrà morEr, A.; muñoz cArril, P.c. (2017). «We can, we know how. But do we 
want to? Teaching attitudes towards ICT based on the level of technology integration in schools». 
Technology, Pedagogy and Education (p. 1-15). Quartil: isi: Q3 | scoPus: Q1.

 y hübschEr, i.; EsTEvE gibErT, n.; iguAlADA PérEz, A.; PriETo, P. (2017). «Intonation and gesture as bootstrap-
ping devices in speaker uncertainty». First Language (37(1), p. 24-41). Quartil: isi: Q2 | scoPus: Q1.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117300122?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117300122?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117300122?via%3Dihub
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2805
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2805
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2789
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2789
https://revistadepedagogia.org/lxxv/no-266/la-calidad-pedagogica-de-los-mooc-a-partir-de-la-revision-sistematica-de-las-publicaciones-jcr-y-scopus-2013-2015/101400005955/
https://revistadepedagogia.org/lxxv/no-266/la-calidad-pedagogica-de-los-mooc-a-partir-de-la-revision-sistematica-de-las-publicaciones-jcr-y-scopus-2013-2015/101400005955/
https://www.igi-global.com/gateway/article/179860
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2891
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2891
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2017.1313775
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2017.1313775
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0142723716673953
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0142723716673953
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 y iguAlADA PérEz, A.; EsTEvE gibErT, n.; PriETo, P. (2017). «Beat gestures improve word recall in 3- to 5-ye-
ar-old children». Journal of Experimental Child Psychology (156, p. 99-112).Quartil: isi: Q2 | scoPus: Q1.

 y KnighT, J.g.; bArbErà grEgori, E.; APPEl, c. (2017). «A framework for learner agency in online spoken inte-
raction tasks». ReCALL (29(3), p. 276-293). Quartil: isi: Q1 | scoPus: Q1.

 y Krull, g.; DuArT monToliu, J.m. (2017). «Research Trends in Mobile Learning in Higher Education: A 
Systematic Review of Articles (2011-2015)». International Review of Research in Open and Distance Le-
arning (18(7), p. 110-140). Quartil: ISI: Q1 | SCOPUS: Q1.

 y mAcià golobArDEs, m.; gArcíA gonzálEz, i. (2017). «Properties of teacher networks in Twitter: Are they re-
lated to community-based peer production?». International Review of Research in Open and Distance 
Learning (18(1), p. 110-140). Quartil: isi: Q1 | scoPus: Q1.

 y mArTin moTA, s.; álvArEz vAlDiviA, i.m. (2017). «Students’ feedback beliefs and anxiety in online foreign 
language oral tasks». International Journal of Educational Technology in Higher Education (14, p. 1-15). 
Quartil: isi: – | scoPus: Q2.

 y PlAnEllA ribErA, J. (2017). «Pestalozzi y la Pedagogía social como forma de redención». El Guiniguada 
(26, p. 13-17). Quartil: isi: – | scoPus: –.

 y roDríguEz-gómEz, D.; ArmEngol, c.; mEnEsEs nArAnJo, J. (2017). «La adquisición de las competencias pro-
fesionales a través de las prácticas curriculares de la formación inicial de maestros». Revista de Edu-
cación (376, p. 229-251). Quartil: isi: Q2 | scoPus: Q2.

 y solé blAnch, J.; moyAno mAngAs, s. (2017). «La colonización Psi del discurso educativo». Foro de Educación 
(15(23), p. 101-120). Quartil: isi: – | scoPus: –.

 y WAng, z.; AnDErson, T.; chEn, l.; bArbErà grEgori, E. (2017). «Interaction pattern analysis in cMOOCs based 
on the connectivist interaction and engagement framework».  British Journal of Educational Techno-
logy (48(2), p. 683-699). Quartil: isi: Q1 | scoPus: Q1.

 y álvArEz-lóPEz, F.; mAinA, m.; sAigí-rubió, F. (2016). «Natural User Interfaces: is it a solution to accomplish 
ubiquitous training in minimally invasive surgery?». Surgical Innovation (23(4), p. 429-30).Quartil: 
isi: Q2 | scoPus: Q2.

 y AnDrEu bArrAchinA, l.; sAnz TorrEnT, m.; roDríguEz-FErrEiro, J. (2016). «Do children with SLI use verbs to 
predict arguments and adjuncts: Evidence from eye movements during listening». Frontiers in Psyc-
hology (6, p. 1-12). Quartil: isi: Q2 | scoPus: Q1.

 y ArmsTrong, mEghAn E.; AnDrEu bArrAchinA, l.; EsTEvE gibErT, n.; PriETo, P. (2016). «Children’s processing of 
morphosyntactic and prosodic cues in overriding context-based hypotheses: an eye tracking stu-
dy». Probus, International Journal of Latin and Romance Linguistics (28(1), p. 57-90). Quartil: isi: Q3 | 
scoPus: Q2.

 y AvEllo mArTínEz, r.; DuArT, J.m. (2016). «Nuevas tendencias de aprendizaje colaborativo en e-learning. 
Claves para su implementación efectiva». Estudios pedagógicos (42(1), p. 271-82). Quartil: isi: – | sco-
Pus: Q3.

Any 2016

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096516302752?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096516302752?via%3Dihub
https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/framework-for-learner-agency-in-online-spoken-interaction-tasks/3C45912F08363AC8F43FB757DB4AA3F3
https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/framework-for-learner-agency-in-online-spoken-interaction-tasks/3C45912F08363AC8F43FB757DB4AA3F3
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2893
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2893
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2644
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2644
http://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0056-z
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