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Degut al tancament per pandèmia aquet any la tipologia de feines / projectes han canviat 

respecte a anys anteriors. 

 

Una part dels projectes si que s’han pogut realitzar  però d’altres han  quedat aturats. 

Durant aquest període    s’han  realitzat més continguts gravats, potenciant  l’ús del plató, 

emissions en streaming i les xarxes  socials. 

 

Tasques i projectes que hem realitzat al servei durant l’any 2020 

 

 Manteniment i assessorament en adquisició de material audiovisual per a la Facultat. 

 Instal∙lació de nous equipaments dedicats a poder realitzar classes online 

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

la UAB (Vídeos UAB i Youtube UAB). 

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

 Servei fotogràfic. 

 Disseny de pòsters. 

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

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

 Servei de préstec de càmeres domèstiques per alumnes i professorat. 

 Servei d’streaming 

 

Durant el 2020 hem augmentat un 52% el subscriptors al nostre Canal de Youtube, 

consolidant així el nostre canal de difusió amb 55.000 visites (l’any 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han adequat i actualitzat espais per a poder fer docència de manera desdoblada o virtual,  

S’ha dotat de càmeres i equips de so a diferents espais de la facultat, com la sala de Graus, 

Juntes, la nova aula Polivalent, laboratoris, aula 51, seminari màster 1 i 2, aules 16, 26 i 47 

entre altres. 
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Projectes any 2020

010 Remasterització - Inauguració del curs acadèmic 1991-1992. Escola de Mestres “Sant

Tirant lo Blanc Tirant: L’heroi real
Lliçó Inaugural a càrrec de Maria Campillo del Departament de Filologia Catalana.

Institucionals

854 ART SONOR. Concert de peces musicals composades pels instruments creats des de l'àrea

Projecte Interdisciplinari entre l'àmbit de la música i l'art
Assignatura: Educació musical i visual
Grau d'Educació Primaria

Did. Expressió plàrtica i musical Gemma Paris i Cristina GónzalezDocència

903 XVII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Daniel

Construir la democràcia en temps d’incertesa. El paper de l’ensenyament de les Ciències Socials, la Geografia i la Història

Neus GonzalezJornades i conferències

903 XVII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Encarna

Construir la democràcia en temps d’incertesa. El paper de l’ensenyament de les Ciències Socials, la Geografia i la Història

Neus GonzalezJornades i conferències

903 XVII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Consuelo

Construir la democràcia en temps d’incertesa. El paper de l’ensenyament de les Ciències Socials, la Geografia i la Història

Neus GonzalezJornades i conferències

903 XVII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Agnès

Les Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials són una activitat organitzada per GREDICS (Grup de
Recerca en Didàctica de les Ciències Socials), nascut l'any 2007.  Tal com les coneixem, són un punt de trobada entre la teoría i la
pràctica, d’interrelació entre el professorat de les diferents etapes educatives: infantil, primària, secundària, batxillerat i universitat.

Neus GonzalezJornades i conferències

934 Classe Miquel Àngel Essomba - Erdisc

Sesión del profesor Miquel Àngel Essomba “Pensamiento creativo para la solución de problemas en grupo” dentro del marco de
Erdisc

Erdisc Miquel Àngel EssombaRecerca

937 Enric Vilaplana. L'escola nova catalana, la República i Freinet.

Enric Vilaplana, professor jubilat de la UAB, parlant sobre la seva participació en la creació de les bases de l'escola nova catalana, la
República i Freinet.

Paloma Valdivia

948 “Pràctiques educatives basades en evidències” Escola Roser Capdevila

Des de les afores de la ciutat de Terrassa (Barcelona), l'escola pública Roser Capdevila es presenta com una escola innovadora,
centrada en els ambients de treball i els projectes de recerca com a pilars pedagògic. El seu objectiu és generar ambients enriquits de
treball on l'alumnat trobi proposades de treball autònomes que abarquin tots els àmbits necessaris per als seus aprenentatges...

Georgeta IonRecerca
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949 Espai. Postgrau  en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys.

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

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

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

950 ApS

L'Aprenentatge i Servei (ApS)
És una proposta educativa a través de la qual els estudiants es formen mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una
necessitat real d'una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient.

Mar Moron  / Silvia BlanchRecerca

951 La festa del dibuix. ApS

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.

Grau d’Educació Primària Mar MorónDocència

951 La Festa del Dibuix. 3a edició. Escola Bellaterra - UAB

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.

Grau d’Educació Primària Mar MorónDocència

955 ApS per promoure la programació i el pensament computacional en contextos educatius

Este proyecto de innovación docente se desarrolla en el contexto de la asignatura de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC) de la titulación de Pedagogía y la titulación de Educación Social.

Alejandra Bosco

956 Transnatura 2019/2020 - 3ª edició

La natura com a font d’aprenentatge a la formació inicial dels mestres és un projecte  educatiu interdisciplinar. Consisteix en passar 2
dies a l’alta muntanya, la Vall de Núria, 2 grups de 3r d’Educació Primària (2 torns: 14 i 15 d’octubre 2019; 21 i 22 d’octubre 2019).

Mar MorónDocència

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

Xavier Ucar

960 La nova aula interactiva de la Facultat de Ciències de l’Educació

La realitat de l'educació i dels centres educatius canvia contínuament i exigeix noves respostes didàctiques i organitzatives per
atendre la diversitat de l'alumnat, la multiculturalitat, les exigències de la societat del coneixement i els nous valors socials.

Deganat Joaquin GairinPromocionals
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963 Basket Beat. Una experiència per a l'educació del temps del Lleure

Grau en Educació Social. Facultat de Ciències de l'Eduació, UAB
curs 2019-2020

Grau en Educació Social Maria PratDocència

965 Módulo 4. Organización de los espacios y de los tiempos

Curso Liderazgo Educacion Integral
Módulo 4: Organización de los espacios y de los tiempos

Grup EDO Joaquin GairinJornades i conferències

969 Cartografia d'un grup, recorreguts de pensament per l'Autònoma

Projectes Artístics és una optativa de 4t curs. El vídeo presenta les instal.lacions i accions artístiques que van fer els alumnes en el
Recorregut del Bosc de Can Magrans, la plaça de les Oliveres i el Taller.

Imma RiusDocència

971 Dinamización Proyecto SIAS China-Eu

El proyecto SIAS China-EU (ERASMUS +, StrategicPartnerships in thefield of Education, Training and Youth) propone la generación
de un modelo de intervención propio y ajustado a la realidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un modelo
elaborado desde la visión integral de la universidad destinado a favorecer la acogida, el seguimiento, la permanencia y el éxito...

Marta FuentesRecerca

973 WALDEN. la Vida en los bosques. Noemí Delgado Noé

Aquest vídeo mostra uns fragments de la performance “Walden, la vida en los bosques” de Noemí Delgado. L’actriu es transforma en
Henry David Thoreau (1817-1862), i ens aproxima, en forma de monòleg, a les idees d’aquest home que va ser considerat el pioner
de l’ecologia i de l’ètica ambientalista.

Mar Moron/ Imma PlaCulturals

974 13a Edició del cicle de converses al Cosmocaixa

El món entra a les aules i les aules són part del món. Aquest nexe necessari i inevitable centra cada any el cicle de converses entre el
dins i el fora de la institució escolar organitzades des de l’ICE de la UAB amb suport d’EduCaixa i que anomenem converses per
repensar l'educació...

ICE Anna CrossJornades i conferències

974 Creativitat a les aules

13a Edició del cicle de converses al Cosmocaixa
Creativitat a les aules

ICE Anna CrosJornades i conferències

974 Urbanisme, ciutadania i educació

13a Edició del cicle de converses al Cosmocaixa
Urbanisme, ciutadania i educació

ICE Anna CrosJornades i conferències

974 Educació i sensibilitat

13a Edició del cicle de converses al Cosmocaixa
Educació i sensibilitat

ICE Anna CrosJornades i conferències



Projectes any 2020

975 I Jornada d'Educació i Génere  - "Educació Queer"

“Educació Queer” La primera jornada organitzada pel  Grup d'Educació i Gènere. El  projecte d'investigació-acció que treballa
conjuntament amb professorat i alumnat per erradicar l’assumpció acrítica del patriarcat. Afirmen que “La millora de la qualitat
educativa passa per transformar visions i metodologies d'ensenyament”

Grup d’Educació i Gènere Ingrid AgutJornades i conferències

975 Preesntació de la I Jornada d'Educació i Génere  - "Educació Queer"

“Educació Queer” La primera jornada organitzada pel  Grup d'Educació i Gènere. El  projecte d'investigació-acció que treballa
conjuntament amb professorat i alumnat per erradicar l’assumpció acrítica del patriarcat. Afirmen que “La millora de la qualitat
educativa passa per transformar visions i metodologies d'ensenyament”

Grup d’Educació i Gènere Ingrid AgutJornades i conferències

975 Portant la perspectiva LGTBI+ a l’aula

“Portant la perspectiva LGTBI+ a l’aula”, la realitzarà el doctor en media and comunications per la Universitat d’Illinois (EUA) i docent
a la UAB, Arnau Roig.

Grup d’Educació i Gènere Ingrid AgutJornades i conferències

975 La perspectiva de gènere a la Facultat d’Educació: una primera aproximació

A càrrec del  Grup d'Educació i Gènere
“Educació Queer”

Grup d’Educació i Gènere Ingrid AgutJornades i conferències

975 La palabra más sexy es sí: incorporando el consentimiento en el sexo y en el día a día

Shaina Joy Machlus, escriptora i periodista, autora del llibre La palabra más sexy es sí (Vergara, 2019), oferirà la ponència “La palabra
más sexy es sí: incorporando el consentimiento en el sexo y en el día a día”. Ja a la tarda es tractarà el tema de la “Investigació
activista feminista en educació”, a càrrec de Barbara Biglia, professora de pedagogia de la URV i fundadora del Seminario...

Grup d’Educació i Gènere Ingrid AgutJornades i conferències

975 Investigació activista feminista en educació

Investigació activista feminista en educació
A càrrec de Barbara Biglia, doctora en psicologia, professora de Pedagogia de la URV, fundadora del Seminario Interdisciplinar de
Metodologia de Investigación Feminista, és IP dels projectes SeGReVUni "Visibilizar y ...

Grup d’educació i gènere Ingrid Agut

976 Benvinguda nous estudiants. Grau en Pedagogia

Benvinguda als nous estudiants del curs 2020-2021 del Grau de Pedagogia a càrrec del  Sr. Antoni Navio, coordinador del Grau de
Pedagogia i de la Sra. Marta Bertrán, Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat

Promocionals

976 Benvinguda nous estudiants. Grau en Educació Social

Benvinguda als nous estudiants del curs 2020-2021 del Grau en Educació Social a càrrec del  Sr. Reinaldo Martínez-Fernández,
coordinador del Grau en Educació Social i de la Sra. Marta Bertrán, Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat

Promocionals

976 Benvinguda nous estudiants. Grau en Educació Infantil

Benvinguda als nous estudiants del curs 2020-2021 del Grau en Educació Infantil a càrrec  de la  Sra. Lurdes Martínez, coordinadora
del Grau en Educació Infantil i de la Sra. Marta Bertrán, Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat

Promocionals
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976 Benvinguda nous estudiants. Grau en Educació Primària

Benvinguda als nous estudiants del curs 2020-2021 del Grau en Educació Primària a càrrec  de la  Sra. Georgeta Ion, coordinadora
del Grau en Educació Infantil i de la Sra. Marta Bertrán, Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat

Promocionals

977 L’animalada de fi de curs

Projecte desenvolupat en situació de confinament per la Covid-19 dins l’assignatura de Projectes Musicals en Educació Infantil al Grau
d’Educació Infantil

Laia ViladotDocència

978 Art Confinat

Audiovisual que recull les creacions artístiques realitzades per les estudiants de 3r curs, grup 41, del Grau d'Educació Primària, des
d'un estat de confinament, en el marc de l'assignatura: Educació musical, visual i aprenentatge.

Mar moronDocència

979 La Facultat de Ciènces de l'Educació confinada

Desprès de dos mesos de tancament de la facultat de Ciències de l'Educció....

Altres

980 Inauguració del Pràcticum IV del Grau d’Educació Infantil

Benvinguda, a càrrer de Jèssica Pérez, coordinadora de pràctiques del GEI.
Conferència “L’Aprenentatge Servei a les pràctiques d’infantil” a càrrec de la Dra. Sïlvia Blanch, Vicedegana i secretària de la Facultat
de Ciències de l’Educació...

Docència

981 Presentació programa assignatura

Grau: Educació Infantil
Assignatura: Educació Corporal i Psicomotriu II
Títol sessió: Presentació programa assignatura

Carolina Nieva i Lurdes MartínezDocència

982 Minitutorial 1: Eina “Recortes”

En aquest vídeo us ensenyem com fer funcionar una aplicació que conté el windows 10 i que us permetrà retallar qualsevol àrea de la
pantalla per guardar-la com un arxiu d'imatge.

Altres

982 Minitutorial 2: Captura de fotogrames de vídeo amb "VLC"

El reproductor de vídeo VLC amaga entre les seves opcions algunes sorpreses que no tots els reproductors ofereixen, entre aquestes
la captura de la imatge que tinguem congelada en el reproductor. En aquest vídeo us volem ensenyar com fer capturar els fotogrames
dels vostres vídeos i les diferències amb l'eina recortes.

Altres

982 Minitutorial 3: Edició bàsica d'àudio amb Audacity

En aquest videotutorial us volem ensenyar com fer una petita edició dels vostres fitxers d'àudio. Us ensenyarem com pujar/baixar el
volum de la pista d'àudio o de només una part d'aqeusta i també com retallar parts de la pista que no desitgem. Si teniu qualsevol
dubte o pregunta no dubteu en preguntar-nos o fer suggerències de nous temes.

Altres
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982 Minitutorial 4: Com afegir vídeos en Powerpoints

En aquest videotutorial us volem ensenyar com afegir vídeos ja siguin de forma online o des de qualsevol dispositiu connectat a
l'ordinador, així com les diferents formes de reproduir aquests dintre de les presentacions.

Altres

983 Presentació programa assignatura “Educació Corporal i Psicomotriu I”

Grau: Educació Infantil
Assignatura: Educació Corporal i Psicomotriu I
Títol sessió:  Presentació programa assignatura

Mar Pérez - Lurdes MartínezDocència

985 Comunicació i Interacció Educatives

Lluis Quintana

986 Presentació del Grau en Educació Primària a l'alumnat de primer curs

Grau Educació Primària Georgeta IonDocència

987 Inauguració Curs 2020-21. Facultat de Filosofia i Lletres

L’acte serà presidit per la rectora mgca. i el degà.
Com és habitual, s’hi llegirà la memòria d’activitats corresponents al curs 19-20 i es lliuraran les distincions “Ad studia humanitatis
fovenda” (‘Per a l’afavoriment de les humanitats’) que enguany han estat concedides, en la seva categoria col·lectiva, al Consell ...

Albert PellachsInstitucionals

988 Gestió de les relacions comunitàries i família

Grau: Educació Infantil
Assignatura: Societat família i escola / grup 61 i 62...

Grau en Educació Infantil Paloma ValdiviaDocència

989 Presentació de la candidatura a eleccions a degà o degana de la Facultat de Ciències de

Sessió de presentació de les línies de gestió de la candidatura a degà o degana de la Facultat de Marta Bertran i l’equip Sílvia Blanch,
Georgeta Ion, Anna Marbà i Lurdes Martínez

Marta BertranInstitucionals

990 Acollida dels estudiants de 1r del Grau d’Educació Infantil

Grau: Educació Infantil
Títol sessió: Acollida dels estudiants de 1r del Grau d’Educació Infantil
Lurdes Martínez

Grau en Educació Infantil Lurdes MartinezDocència

991 Acollida dels estudiants de 1r del Grau en Pedagogia

Acollida dels estudiants de 1r del Grau en Pedagogia.
A càrrec d’Antonio Navio, coordinador del Grau i de José Luis Muñoz tutor de 1r del Grau en Pedagogia

Pedagogia Aplicacada Antoni NavioDocència
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992 Inauguració MÀSTER DE RECERCA EN EDUCACIÓ

Conferencia Inaugural “Los lenguajes de la educación” a cargo del Dr. Joan Carles Mèlich, professor del Àrea de Teoria i d'Història de
l'Educació y filósofo.  Conferencia en el marco de la Inauguración del Màster de Recerca en Educació de la Facultat de Ciències de
l'Educació.

Institucionals

993 Màster oficial en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

Presentació de l’especialitat de llengua i literatura

Ana Maria Margallo

995 Inauguració del curs acadèmic 2020-2021

Acte Inaugural del curs acadèmic 2020-2021 de la Facultat de Ciències de l’Educació.
La conferència inaugural sota el títol "Educar i ensenyar en temps d’incerteses” serà impartida per la Dra. Rosa Maria Pujol Vilallonga,
professora del departament de didàctica de la matemàtica i de les ciències experimentals.

Institucionals

996 Com elaborar el TFG

Què és el TFG? Com afrontar amb èxit el meu Treball de Final de Grau? Per on començar? Aquesta presentació s’estableix com a
punt de partida d’un procés de treball que vol donar unes pautes bàsiques entorn al TFG, tractant de guiar el procés de
desenvolupament del mateix.

Patricia OlmosInstitucionals

998 VI Congreso Internacional EDO 2020. Conferencias

Conferencia 1: Oportunidades y riesgos de las tecnologías digitales: lo visible y lo invisible. Karma Peiró...

CIEDO Joaquin GairinJornades i conferències

998 VI Congreso Internacional EDO 2020. Mesas

MESA 1: Formación, gestión del conocimiento y colaboración profesional. Mireia Tintoré...

CIEDO Joaquin GairinJornades i conferències

998 VI Congreso Internacional EDO 2020. Simposios

Simposio 1: Nuevas metodologías de gestión del conocimiento en la Administración Pública . Ponentes: Gracia Vara, Antoni Moga,
Òscar Dalmau, Joaquín Carbonell y Manel Capdevila...

CIEDO Joaquin GairinJornades i conferències

999 Concert de nadal de les Facultats

Actuació del  quartet vocal The Hanfries  a la quarta edició del concert de Nadal de les facultats, queva tenir  lloc a l'auditori de la
Facultat de Filosofia i Lletres. El grup The Hanfries està format per Jordi Forcadell (tenor), Juan Bertrand (baríton), Gener Salicrú
(baríton) i Adrià Sivilla (baix), tots ells formats en escoles de música municipals i a l'Escola Superior de Música de Catalunya

Facultat de Filosofia i Lletres Jose CostaCulturals


