
Memòria 2019 

Memòria de les diferents tasques i projectes que hem realitzat al servei durant l’any 

2019. 

 

• Manteniment de la Web del Servei i pujada de materials a les webs 

institucionals de la UAB (Vídeos UAB i Youtube UAB). 

• Manteniment i assessorament en adquisició de material audiovisual per a la 

Facultat. 

• Copies, conversions.... de diferents formats de vídeo i àudio a formats digitals. 

• Servei fotogràfic. 

• Disseny de pòsters. 

• Enregistrament  d’actes, classes, conferències, congressos... 

• Sonorització d’actes. 

• Producció de materials audiovisuals per a la docència i per a la recerca. 

• Servei de préstec de càmeres domèstiques per alumnes i professorat. 

• Nou servei d’streaming 

 

Novetats 2019. 

Hem posat en marxa un nou servei d’streaming, per a la retransmissió d’actes en 

directe. 

 

Gran acceptació del nou plató d’audiovisuals, amb la realització de diferents projectes. 

 

Hem augmentat en un 100% els subscriptors del nostre Canal de Youtube, consolidant 

així el nostre canal de difusió. Amb 43.88 visites. 

 

 

 

 

 

 

 



Projectes any 2019

840 V Jornades del Màster Universitari de Recerca en Educació MURE

Poster:
Conferència inaugural a càrrec de la Dra. Marina Tomàs
“La perspectiva de género en los proyectos de investigación. El papel que tienen ellas.”...

MURE Jordi PamiesRecerca

870 Más allá de la comprensión auditiva: desarrollo de la competencia interaccional a través del

Conferencia "Más allá de la comprensión auditiva: desarrollo de la competencia interaccional a través del discurso oral aportado en los
materiales de Español como Lengua Extranjera", a cargo del Dr. Jaume Batlle Rodriguez, Universidad de Barcelona

Melinda Ann DoolyJornades i conferències

890 Espai. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

890 Corporal. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

890 Esquema Corporal. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

890 Jocs de reassegurament.Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

890 La construcció de la pròpia imatge a partir de la relació

La construcció de la pròpia imatge a partir de la relació
Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

890 Joc presimbòlic. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Joc presimbòlic
Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

890 Joc simbòlic. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Joc simbòlic
Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència
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890 Papers de diari. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Papers de diari
Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

893 Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 ays

Vídeo promocional del Postgrau en "Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys" de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més
informació:http://grupsderecerca.uab.cat/grepuab/ca/content/postgrau-de-desenvolupament-psicomotor-de-0-8-anys Contacte: pg.
desenvolupament.psicomotor@uab.cat

Lurdes MartinezRecerca

894 Pràctiques a Mantay. Cusco, Perú

La Clàudia de Gispert, Graduada en Educació Social a la UAB ens explica com van ser les eves pràctiqeus a Mantay. Cusco (Perú).

Laura ArnauDocència

894 Pràctiques al Centro Universitario de Participación Social. Mèxic

La Natàlia Gallart, Graduada en Educació Social a la UAB ens explica com van ser les eves pràctiques al Centro Universitario de
Participación Social. Mèxic.

Laura ArnauDocència

894 Pràctiques a l’Asociación Qosqo Maki de Cusco (Perú)

La Laura González, Graduada en Educació Social a la UAB ens explica com van ser les eves pràctiques al Centro Universitario de
Participación Social. Mèxic.

Laura ArnauDocència

894 Les pràctiques d’Educació Social a Llatinoamèrica i Grècia

En aquest primer vídeo, la Marta Bertran, vicedegana d’Estudiants i de Mobilitat, de la Facultat de CCEE de la UAB, explica els
diferents destins de pràctiques a Llatinoamèrica i Grècia coordinats des de la facultat, i el procés per sol·licitar centre. En els vídeos
que venen a continuació, ex-estudiants del grau d’Educació Social expliquen i comparteixen els diferents destins de Llatinoamèrica...

Laura ArnauDocència

894 Servei Socials Bàsics d'Atenció Primària a càrrec d'Esteve Llorens

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Justicia Juvenil a càrrec de Daniel Ortega

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Pràctiques al C.E. Progresa Amantani, Cusco (Perú)

La Gemma Dyson, Graduada en Educació Social a la UAB ens explica com van ser les eves pràctiques al Centro Universitario de
Participación Social. Mèxic.

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència
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894 Equip d'atenció a la infància i a la adolescència a càrrec d'Esteve Torregrossa

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Situació de Sense Llar a càrrec de José Tello. MIDE

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Educació social i àmbit formal. Elisabet Arpal

Elisabet Arpal
Educadora Social i Coordinadora del col.lectiu professional "Educació Social i Escola" del CEESC

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Educació Social i salut a càrrec de Sara Rodríguez

Educació Social i salut
A càrrec de Sara Rodríguez ,Professora associada a la Universidad de Oviedo.
Mestra, pedagoga i sexòloga.

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Intervenció socioeducativa feminista i LGTBI a càrrec de Mireia Foradada

Intervenció socioeducativa feminista i LGTBI a càrrec de Mireia Foradada

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Perspectives professionals a l’àmbit del desenvolupament socio-comunitari i en l’ASC

Lucas Martínez, educador social i professor del Dept. de Pedagogia Sistemàtica i Social

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Dinamización social digital a càrrec de Paloma Valdivia

Dinamización social digital a càrrec de Paloma Valdivia

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Àmbit de la diversitat funcional

Oscar Martinez Rivera
Professor Facultat Pere Tarrés (URL)
Professor  Facultat d'Educació Social: Treball Social Pere Tarrés (URL)

Pedagogia Sistemàtica i Social Laura ArnauDocència

894 Centres penitenciaris i Centres de justícia juvenil

Àlex Díaz Fuentes
Professor Institucions de Justícia i reeducació. Educació Social

Laura ArnauDocència



Projectes any 2019

894 Atenció al consum de risc i addicions

Atenció al consum de risc i addicions
A càrrec de SONIA FUERTES
Fundació Salut i Comunitat - Presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)

Laura ArnauDocència

894 Salut mental

Àmbit de la Salut mental. A càrrec de Núria Corbella Molina, directora tècnica de l'associació de salut mental Ponent.

Laura ArnauDocència

894 Pràctiques al Centro Universitario de Participación Social. Mèxic

Jorge Hernández Briunes. l Centro Universitario de Participación Social. Mèxic.

Laura ArnauDocència

896 III Congreso Internacional de Enseñanza de la Gramática

El Grup d’Investigació sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), el Grup d’Investigació en Ensenyament de Llengües
(GIEL) i la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) celebren el III Congrés Internacional
d’Ensenyament de la Gramàtica (Congram19),  a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019.

GREAL - GIEL Xavier FontichJornades i conferències

896 Metatalk: Thinking Metalinguistically to support Writing

Conferencia inaugural a cargo de la Dra. Debra Myhill (University of Exeter – Centre for Research in Writing)
Metatalk: Thinking Metalinguistically to support Writing

Xavier FontichJornades i conferències

896 Diálogo a tres voces sobre la gramática de referencia y la escuela

Diálogo a tres voces sobre la gramática de referencia y la escuela entre Anna Camps (Universitat Autònoma de Barcelona – GREAL),
Mª Josep Cuenca (Universitat de València – Institut d’Estudis Catalans) y Salvador Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León – Real
Academia Española)

Xavier FontichJornades i conferències

896 La enseñanza de la gramática como práctica reflexiva: aproximación histórica

Conferencia a cargo de la Dra. María José García Folgado (Universitat de València – GIEL)

Xavier FontichJornades i conferències

896 Mesa redonda sobre enseñanza de la gramática y escritura

Mesa redonda sobre enseñanza de la gramática y escritura coordinada por Xavier Fontich (Universitat Autònoma de Barcelona –
GREAL) con Joaquim Dolz (Université de Genève – GRAFE-FORENDIF), Manuel Leonetti (Universidad de Alcalá) y Carmen
Rodríguez Gonzalo (Universitat de València – GIEL)

Xavier FontichJornades i conferències

896 Enseñanza de la gramática como enseñanza de una actividad sociocultural

Conferencia a cargo del Dr. Enrique Bernárdez (Universidad Complutense de Madrid)

Xavier FontichJornades i conferències
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898 Educar a través de les arts. Projectes interdisciplinaris i inclusius a l'escola multicultural

Educar a través de las artes es un proyecto de innovación docente apoyado por Facultad de Ciencias de la Educación, en la
Universitat Autònoma de Barcelona. Se realizó en la escuela President Salvans de Terrassa (Barcelona), que recientemente ha
cambiado el nombre por Auró. El proyecto constituyó el núcleo de las prácticas del último curso de estudiantes del Grado en...

Ibis M. Alvarez ValdiviaAltres

898 Educar a través de les arts. Projectes interdisciplinaris i inclusius a l'escola multicultural. 1r

Educar a través de las artes es un proyecto de innovación docente apoyado por Facultad de Ciencias de la Educación, en la
Universitat Autònoma de Barcelona. Se realizó en la escuela President Salvans de Terrassa (Barcelona), que recientemente ha
cambiado el nombre por Auró. El proyecto constituyó el núcleo de las prácticas del último curso, con la supervisión y colaboración...

Ibis M. Alvarez ValdiviaAltres

898 Educar a través de les arts. Projectes interdisciplinaris i inclusius a l'escola multicultural. 3r

Educar a través de las artes es un proyecto de innovación docente apoyado por Facultad de Ciencias de la Educación, en la
Universitat Autònoma de Barcelona. Se realizó en la escuela President Salvans de Terrassa (Barcelona), que recientemente ha
cambiado el nombre por Auró. El proyecto constituyó el núcleo de las prácticas del último curso, con la supervisión y ...

Ibis M. Alvarez ValdiviaAltres

905 Dansa Contemporànea a finals del segle XX

Presentacions de dansa dels cursos 1994 a 1999
Professora: Ulla Korjala

Teresa MorrosAltres

906 MoLab - Motivació a la lectura acadèmica i bibliogràfica

MoLAB: “Motivació a la lectura científica y bibliográfica” es un proyecto de innovación docente de la Facultat de Ciències de l’Educació
de la UAB. Algunos de sus objetivos son:  1. Promover el  debate en torno a la importancia de la lectura académica y  bibliográfica en
los grados de Educación; 2. Producir recursos audiovisuales que faciliten la lectura bibliográfica en las asignaturas.

Pedagogia Aplicada Alejandra Bosco / Noemí SantiveriRecerca

907 Competències TIC per la recerca: Tauler de formació a Pinterest

En aquest vídeo els explicarem com entrar al recurs i quin material trobareu. És un tauler de Pinterest que hem creat amb els recursos
en línia millor explicats perquè pugueu desenvolupar les vostres competències tecnològiques per a la recerca.

Departament de Pedagogia Aplicada Georgina ParísRecerca

907 SIG 14 Conference. 7th - 10th July 2020. Barcelona

Video promosional congrès

Departament de Pedagogia Aplicada Georgina ParísJornades i conferències

909 El procés d'acompanyament a adolescents en medi obert

Volem  que  aquesta  edició  posi  en  debat  i  ens  faci reflexionar  sobre  el  concepte  de  medi  obert  preguntant-nos sobre: 1.
Quins  són  els  elements  que  caracteritzen l’acompanyament  a  adolescents  en  medi obert? 2.Quines són les competències
necessàries per a  l’acompanyament  a  adolescents  en  medi obert?...

Xavier ÚcarJornades i conferències

909 El procés d'acompanyament a adolescents en medi obert. Inauguració de les jornades

El procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert
Aquesta vuitena edició de les Jornades pretén millorar la construcció del discurs en el medi obert i dels processos que giren al voltant
de la relació educativa com a estratègia...

Xavier ÚcarJornades i conferències



Projectes any 2019

909 El procés d'acompanyament a adolescents en medi obert. Taules de debat

Taules de debat amb persones expertes
Jordi Martí Olivé, tècnic EMO 3-Barcelona.Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
Aidà Almirall Serra. Psicòleg, mediador i dinamitzador comunitari...

Xavier ÚcarJornades i conferències

913 Sessió de benvinguda de l’escola de Doctorat

Sessió de benvinguda de l’escola de Doctorat que tindrà lloc el proper 31/01 a l’Auditori de la Fac. De Ciències Socials i Lletres.
Apertura de l’acte i benvinguda, a càrrec del vicerector de Recerca i Transferència, Dr. Armand Sánchez Bonastre...

Escola de Doctorat Marta López SepúlvedaInstitucionals

913 Presentació del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB

Sessió de benvinguda de l’escola de Doctorat que va tenir lloc el 31 de gener a l’Auditori de la Fac. De Ciències Socials i Lletres.
Presentació del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB, a càrrec del Dr. José Luis Molina, professor titular del Departament
d’Antropologia Social i Cultural i president de la Comissió d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

Escola de Doctorat Marta López SepúlvedaInstitucionals

914 Proyecto ORACLE

1) Què ha suposat el projecte per la seva institució (a nivell de millora),
2) Quina importància té treballar l’equitat a la universitat i
3) Quins són els seus reptes de futur.

Jornades i conferències

915 9è Seminari Internacional. L’aula com a àmbit d’investigació

Melinda DoolyRecerca

916 XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Catherine

El futur comença ara mateix. L’ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment
7, 8 i 9 de febrer de 2019. Conferència inaugural "Critical Historical Conscience as a purpose?” a càrrec de Catherine Duquette,
Université du Québec à Chicoutimi.

Did. de les Ciències Socials Neus GonzalezJornades i conferències

916 XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Jordi Nomen

Conferència "Fal·làcies informals i pensament crític en la didàctica de les ciències socials" a càrrec de Jordi Nomen, Escola Sadako i
Universitat Autònoma de Barcelona.

Did. de les Ciències Socials Jornades i conferències

916 XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Sonia

Conferència “La enseñanza de Historia bajo los riesgos de nuevos fascismos: miradas hacia el Brasil contemporáneo” a càrrec de 
Sonia Miranda, Universidade Federal de Juiz de Fora.

Did. de les Ciències Socials Jornades i conferències

916 XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Taula rodona

Taula Rodona: "Les aportacions de Josep Fontana a la didàctica de les ciències socials".
Hi participen el Sr. Ramon Arnabat, Universitat Rovira i Virgili i el Sr. Joan Pagès, Universitat Autònoma de Barcelona.

Did. de les Ciències Socials Neus gonzalezJornades i conferències
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917 La reflexió col·laborativa com a eina en la formació inicial dels mestres en el pràcticum

Xerrada “La reflexió col·laborativa com a eina en la formació inicial dels mestres en el pràcticum” a càrrec de la Dra. Teresa Mauri
Majós. Doctora en Psicologia i catedràtica d'Escola Universitària del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la
Universitat de Barcelona...

Patricia OlmosJornades i conferències

918 Transnatura. La natura com a font d’aprenentatge a la formació inicial dels mestres. 2ª

La natura com a font d’aprenentatge a la formació inicial dels mestres és un projecte  educatiu interdisciplinar a la natura. Consisteix
en passar 2 dies a l’alta muntanya, la Vall de Núria, 2 grups de 3r d’Educació Primària (2 torns). El projecte té com a principal objectiu
desenvolupar competències de quatre àrees del programa oficial del grau: Didàctica de les Ciències Experimentals, Aprenentatge...

Mar MorónDocència

919 Sessió informativa sobre les mencions d'educació primària

Presentació de les mencions del grau d'educació primària. El grau ofereix 4 mencions oficials i un seguit d'assignatures optatives que
conformen altres mencions no-oficials. Les mencions oficials son: educació fisca, educació musical, llengua anglesa i necessitats
educatives especifiques.

Georgeta IonJornades i conferències

920 Reading in pairs

Reading in Pairs. Projecte del Grup GRAI per a la millora de la comprensió de la llengua en escoles.

David DuranRecerca

920 Reading in pairs

Docència compartida. Projecte del Grup GRAI per a la millora de l’aprenentatge a classe compartint les sessions entre mestres

David DuranRecerca

921 Grup d’educació i gènere

Aquest projecte vol millorar la qualitat docent amb la formalització d’un grup de treball estable a la Facultat de Ciències de l’Educació -
Grup d’Educació i Gènere- que porta en funcionament de manera informal des de Setembre de 2017. El grup, format per professores i
estudiants i obert a tota la comunitat educativa, es proposa donar resposta des de les ciències de l’educació a la demanda social,...

Ingrid AgutAltres

924 fARTes El Musical

Projectes Musicals en Educació Infantil (GEI) us presenta "fARTes El Musical". Sis amigues es troben de troben de nou després de
deu anys per descobrir que les seves vides no son com somiaven a l'escola. Però què faran? Seure a plorar les seves penes? No és
el seu estil.

Laia ViladotDocència

925 Grup de recerca en infància i adolescència en risc social

Aquest vídeo presenta el grup de recerca IARS (Infància i Adolescància en Risc Social). Som un grup de recerca interdisciplinar i
interuniversitari que treballa per contribuir des de la recerca a la millora de l’atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc...

Fina SalaRecerca

925 EFI - Eficacia de la Formació (Català)

Eficàcia de la Formació
Som un grup de recerca que abordem l’avaluació de la formació contínua des de diferents disciplines i posant un especial èmfasi en la
transferència de la formació. EFI el formem investigadores i professionals amb una base pedagògica, psicològica i sociològica.

Pilar PinedaRecerca
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926 Performances de la Transnatura

Els alumnes del grup 21 de l’assignatura “Educació musical, visual i aprenentatge” del Grau d'Educació Primària (3er Curs), us
presenten les performances que han realitzat a partir dels seus treballs artístics i processos creatius, inspirats en l’experiència
multidisciplinària de la Transnatura a la Vall de Núria, l'octubre del 2018...

Imma PlaDocència

928 Jornades d'Orientació professional. Grau d'Educació Infantil i Primària

Taula rodona i Debat:" I ara, què puc fer? Les possibilitats professionals dels i les mestres"
Els ponents que hi participen son: Arnau Esteban, Joan Martínez, Jesús Ribosa, Laura Rodríguez i Magda Solera.
Modera el debat la Georgeta Ion, Coordinador del Grau en Educació Primària.

Georgeta IonJornades i conferències

929 IV Cerimonia de lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat

Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària
acadèmica de l'Escola de Doctorat...

Escola de Doctorat Manel EbriInstitucionals

930 Tesis en 4 minuts

Faculat de Filosofia i Lletres José CostaAltres

931 Cloenda del cinquantenari de la Facultat de Filosofia i Lletres

El 6 de juny a les 16.30h. va tenir lloc a l'Auditori  de la Facultat de Filosofia i Lletres l'acte de cloenda del cinquantè aniversari del
centre, que va servir també per reconèixer la tasca del professorat que s’ha jubilat en acabat el curs i que ha accedit a participar-hi...

Faculat de Filosofia i Lletres Fac. de LletresInstitucionals

932 Els principals reptes de l’escola catalana del segle XXI

"Els principals reptes de l'escola catalana del segle XXI"
A càrrec els alumnes de 4t. curs del Grau en Educació Primària dels grups 21, 31, 41 i 71
Facultat de Ciències de l'Educació, UAB

Patricia OlmosDocència

933 Triptic X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola

Tríptic de les X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola

Laura MoyaJornades i conferències

934 Classe Miquel Àngel Essomba - Erdisc

Sesión del profesor Miquel Àngel Essomba “Sostenibilidad en el Programa Social de apoyo familiar al éxito educativo” dentro del
marco de Erdisc

Recerca

935 Millors notes de selectivitat. Facultat de Filosofia i Lletres

Cèlia Vinyes Rossell, estudiant d'Antropologia

Facultat de Filosofia i Lletres Albert PelachAltres
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936 Exposició Fotogràfica: emocions en perspectiva

A partir de la visita a l'exposició Poètiques de l'emoció, al Caixaforum, hem treballat l'expressió de les emocions a partir dels
llenguatges audiovisuals. Entenem que les emocions són un dels elements més importants a tenir en compte com a educadores amb
infants d'educació infantil i primària, i l'Art pot ser una estratègia fantàstica per apropar-nos a les pròpies emocions i a les dels altres!

Gemma ParísDocència

938 I Jornada Doctorat Educació - àmbit Pedagogia Sistemàtica i Social

Cartell - I Jornada Doctorat Educació - àmbit Pedagogia Sistemàtica i Social
Data i lloc: 28 de juny, Sala de Graus, Edifici G6, Facultat de Ciències de l’Educació...

Jordi PamiesJornades i conferències

939 Imatges per al Llibre de l’Escola de Mestres

Digitalització de programes i cartells per al llibre de l’Escola de Mestres

Maria VillanuevaAltres

940 Benvinguda al Grau d’Educació Social

Dr. J. Reinaldo Martínez-Fernández
Coordinador del Grau en Educació Social

Reinaldo MartínezInstitucionals

941 Jornades Consell Escolar de Catalunya. Marta Portero

Presentació de la XVII Jornada de reflexió a càrrec de la Sra. Anna Simó, presidenta del Consell Escolar de Catalunya.
Conferència "Neurociència Cognitiva: Efectes del temps en l’aprenentatge" a càrrec de la Dra. Marta Portero, doctora en
Neurociències. Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. Institut de Neurociències. UAB...

Consell Escolar de Catalunya Jornades i conferències

941 Jornades Consell Escolar de Catalunya. Taula rodona

Presentació de la taula rodona a càrrec del Sr. Fabián Mohedano, promotor de la reforma horària.
Intervenen a la taula rodona la Sra. María Izquierdo, Directora del Departament de Nutrició de la Universitat de Barcelona; la Sra.
Trinitat Cambras, Cronobiòloga del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Universitat de Barcelona i el Sr. Javier Albares, ...

Consell Escolar de Catalunya Jornades i conferències

941 Jornades Consell Escolar de Catalunya. Thomas Radinger

Conferència “L’ús del temps als sistemes educatius. OCDE Dades i anàlisi” a càrrec del Sr. Thomas Radinger, analista de l’OCDE i
membre del School Resources Review Team.

Consell Escolar de Catalunya Jornades i conferències

941 Jornades Consell Escolar de Catalunya. Alejandro Paniagua

Conferència “Temps educatiu(s) i oportunitats. OCDE Dades i anàlisi” a càrrec del Sr. Alejandro Paniagua, professor de la Universitat
de Barcelona i membre del grup de recerca  EMIGRA-CER Migracions (UAB).

Consell Escolar de Catalunya Jornades i conferències

941 Jornades Consell Escolar de Catalunya. Cloenda

Cloenda a càrrec del Honorable Sr. Josep Bargalló, Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Intervenció en el marc de la XXVII Jornada de Reflexió del Consell Escolar de Catalunya.

Consell Escolar de Catalunya Jornades i conferències
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942 Projectes d’innovació 2018

La Facultat de Ciències de l’Educació promou sistemàticament l’impuls i la millora de la formació. Els projectes que ara es presenten
corresponen a la Convocatòria per participar al Programa intern de millora i innovació docent de l’any 2018.

Joaquin GairinInstitucionals

943 Inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de la Facultat de Ciències de l'Educació

Inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de la Facultat de Ciències de l'Educació.  La filòloga Glòria Bordons, catedràtica de filologia
catalana del Departament d'Educació Lingüística i Literària de la UB, pronunciarà la classe inaugural del curs, titulada "Joan Brossa o
la necessitat d'una aportació humana creadora"...

Facultat de Ciències de l'Educació Joaquin GairinInstitucionals

944 Sessió inaugural delMàster Content and Language Integrated Learning

El grup de recerca LLETRA-LED juntament amb el Master's Degree in Teacher Development for Foreign Language Education and
Content and Language Integrated Learning (CLIL) es complauen a compartir amb vosaltres l’acte de reconeixement de la tasca
formadora desenvolupada per Mª José Lobo Vírseda del Departament de Didàctica de la LLengua i de la Literatura...

Cristina EscobarInstitucionals

945 Màster en Estudis Territorials i de la Població 2019-2020

PROGRAMA DEL IXè CICLE DE CONFERÈNCIES
“ESTUDIS TERRITORIALS I PLANEJAMENT (2019-2020)”

Màster d'Estudis Territorials i Planejament Jordi NadalJornades i conferències

945 L’ escenari post-crisi a la metròpoli de Barcelona: desigualtat social, pobresa i dinàmiques

Conferència "L’ escenari post-crisi a la metròpoli de Barcelona: desigualtat social, pobresa i dinàmiques socio-residencials" a càrrec
del Sr. Sergio Porcel, sociòleg i Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de Metròpolis.
Conferència en el marc del IX Cicle de Conferències del Màster d'Estudis Territorials i Planejament (METiP)

Màster d'Estudis Territorials i Planejament Jordi NadalJornades i conferències

945 Inseguridad residencial y su relación con la salud

Conferència "Inseguridad residencial y su relación con la salud" a càrrec del Sr. Hugo Vásquez, metge i cirurgià (grup de Recerca en
Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona).
Conferència en el marc del IX Cicle de Conferències del Màster d'Estudis Territorials i Planejament (METiP)

Màster d'Estudis Territorials i Planejament Jordi NadalJornades i conferències

945 Urbanisme femninista i ciutat cuidadora

Conferència "Urbanisme femninista i ciutat cuidadora" a càrrec de la Sra. Blanca Valdivia, Col·lectiu Punt 6.
Conferència en el marc del IX Cicle de Conferències del Màster d'Estudis Territorials i Planejament (METiP)

Màster d'Estudis Territorials i Planejament Jordi NadalJornades i conferències

945 Turisme i contestació urbana a un barri de Barcelona

Conferència "Turisme i contestació urbana a un barri de Barcelona" a càrrec del Sr. José Mansilla, Observatori d’Antropologia Urbana,
Universitat de Barcelona.

Màster d'Estudis Territorials i Planejament Jordi NadalJornades i conferències

946 Cerimònia d'entrega del XIX premi de traducció Giovanni Pontiero

El Centro de Língua Portuguesa em Barcelona – Instituto Camões i la Facultat de Traducció i d'Interpretació fan  l’entrega del XIX
Premi Giovanni Pontiero a la seu de l’Institut Ramon Llull, amb l’entrega del premi a la millor traducció de llengua portuguesa al català.
El premi s'atorga al Sr. Gabriel de la S. T. Sampol (Palma, 1967), poeta,...

Facultat de Traducció i Interpretació Beatriz CarvalhoInstitucionals
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947 Com s'aprèn a una escola viva? Coneix l'Escola Polinyà

L’escola com a organisme viu, com espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants; un lloc on es pensa, es
conversa o es fan coses tractant de conciliar allò que se sap amb allò què encara no se’n sap, les dificultats, les errades, les
expectatives, els èxits, els dubtes i els problemes d’elecció.  Un espai equilibrat entre les emocions i l’aprenentatge.

Patricia OlmosJornades i conferències

948 “Pràctiques educatives basades en evidències” Escola Emili Juncadella

"Des del barri de Navas (Barcelona) l’escola Emili Juncalleda presenta la seva experiència d’immersió en un procés de canvis
reflexionats i consensuats amb l’objectiu de millorar la seva pràctica educativa per aconseguir l’atenció a la diversitat i assegurar
l’òptim desenvolupament de l’alumnat. L’inici d’aquesta transformació va sorgir a partir dels projectes “Eines pel canvi educatiu” i...

Georgeta IonRecerca

948 “Pràctiques educatives basades en evidències” Escola Tecnos

Fa uns tres cursos, veient que tots els docents valoraven molt bé les estones de projectes en que eren dos mestres a l’aula i coincidint
amb el fet que volíem canviar el model d’atenció a la diversitat que estàvem portant a terme vam decidir apostar per la codocència. 

Georgeta IonRecerca

949 Pilotes. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

949 Materials. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

Postgrau  en desemvolupament psicomotor de 0 a 8 Lurdes  Martinez, Josep Rota, Laura MoyaDocència

951 LA FESTA DEL DIBUIX. 3a

La festa del dibuix és un projecte d’Aprenentatge i Servei que hem desenvolupat a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.
Aquest projecte ha consistit en el disseny i conducció de 9 tallers de dibuix per part de les estudiants de 4t curs del Grau d’Educació
Primària, dins de l’assignatura: Innovació Didàctica de les Arts Visuals. Aquests tallers han estat pensats i s’han portat...

Grau d’Educació Primària Mar MorónDocència

952 25e Aniversari de l’Escola de Doctorat i de l’Escola de Postgrau (1994-2019)

L'Escola de Doctorat i l'Escola de Postgrau de la UAB va celebrar el 25è aniversari del seu naixement amb un acte que es va fer a
l'Auditori de Lletres el dimecres, 6 de novembre, i que va reunir nombroses persones que hi han estat implicades en el seu
funcionament, des que va nèixer.

Escola de Doctorat i Escola de Postgrau Manel EbriInstitucionals

953 Formacio de professorat.Com podem millorar l’Avaluació en el GEI?

Des de Coordinació d’Educació Infantil, us convidem a participar en el seminari intern
per al Professorat i Delegats/des del Grau d’Educació Infantil (GEI) de la UAB.

Coordinació d’Educació Infantil Lurdes MartínezDocència

954 Inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres 2019-2020

Inauguració Curs 2019-20 Facultat de Filosofia i Lletres
Va obrir l’acte el Dr. Joan Carbonell, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres...

Facultat de Filosofia i lletres Jose CostaInstitucionals
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956 Transnatura 2019/2020 - 3ª edició

La natura com a font d’aprenentatge a la formació inicial dels mestres és un projecte  educatiu interdisciplinar a la natura. Consisteix
en passar 2 dies a l’alta muntanya, la Vall de Núria, 2 grups de 3r d’Educació Primària (2 torns). El projecte té com a principal objectiu
desenvolupar competències de quatre àrees del programa oficial del grau: Didàctica de les Ciències Experimentals, Aprenentatge i ...

Mar MorónDocència

957 VIII Cerimonia de lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat

Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària  acadèmica de l'Escola de Doctorat.
Presentació de la Xarxa Alumni UAB a càrrec de la Dra. Sara Moreno, vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.
Paraules del Dr. Armand Sánchez, Director de l'Escola de Doctorat i vicerector de Recerca de Transferència de la UAB...

Escola de Doctorat. Manel EbriInstitucionals

958 Moocs  - Educación Social: Ámbitos de acción y reflexión.

Xavier Ucar

959 Com sona l’aigua?

Com sona l’aigua?
Taller-Conferència d’Aquafonia. Aquafonia és una simbiosi entre l’art més efímer -la música- i dos elements universals i comuns a
totes les cultures: l’aigua i la infantesa.

Gemma Paris - Cristina GonzalezDocència

961 Santa Cecilia 2020

Concert de Santa Cecília

Did. Expressió Musical Cristina GonzálezCulturals

962 Pensament Crític

L’organitza l’ICE. Els ponents són Juli Palou i Jaume Cela a la Sala de Juntes del Rectorat a les 18h. L’acte de presentació dels
equips ICE i serà una xerrada sobre Pensament Crític. Després s’obrirà un col·loqui entre els assistents.

ICE Anna CrossJornades i conferències

964 Una reflexión sobre la capacidad transformadora de la lectura en la existencia humana.

Una reflexión sobre la capacidad transformadora de la lectura en la existencia humana.
Una ética de la lectura. A càrrec de Joan Carles Mèlich

Joan Carles MèlichPromocionals

965 Módulo 2. El LEI en perspectiva organizativa

Curso Liderazgo Educacion Integral
Módulo 2: El LEI en perspectiva organizativa
a cargo del Dr. Joaquín Gairín Sallán...

Grup EDO Joaquin GairinJornades i conferències

967 Concert nadalenc de jazz a l'Auditori, Fredi's jazz Band

Com ja és tradició, els equips de deganat i de direcció de tots els centres de la UAB organitzen un concert nadalenc per acomiadar-
nos festivament abans de l’inici del període de vacances. Serà el dijous dia 19 de desembre a les 19.00h a l’Auditori de la universitat,
ubicat a la Facultat de Filosofia i Lletres. Enguany el concert està especialment dedicat a commemorar el 50è aniversari...

Facultat de Filosofia i Lletres Jose CostaInstitucionals
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968 Enregistrament Spei Macia.

Spei MaciaDocència

970 Laboratori Educació Infantil

Educació Infantil Silvia BlanchDocència



Usuaris del Servei d’Audiovisuals any 2019 

 

 

 

Hem treballat íntegrament amb esfera UAB, sent els màxims usuaris professorat de la 

Facultat de Ciències de l’Educació. 
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