
Coordinadors de les taules 
temàtiques 

 
Els coordinadors de cadascuna de les 12  taules temàtiques van ser professors 
responsables d’algun projecte de millora de la qualitat docent de la UAB. 
 
 
Josefina Caminal 
 

Professora associada laboral del Departament de Psiquiatria i de 
Medicina Legal. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent La salut en el segle XXI: 
una responsabilitat a compartir. 

 
 
Hortènsia Curell 

 
Professora titular d’universitat numerària del Departament de Filologia 
Anglesa i de Germanística. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Acció directa per millorar 
les condicions d’aprenentatge dels alumnes de dues assignatures 
troncals de primer de filologia anglesa, mitjançant la creació d’una 
pàgina web interactiva. 

 
 
Carme de la Mota 
 

Professora titular d’universitat numerària del Departament de Filologia 
Espanyola. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Curs interactiu i 
multimèdia destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia. 

 
 
Carles Dorado 
 

Professor ajudant LUC del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Professor dels cursos de formació docent de la Unitat IDES de Pàgines 
web, com a recurs didàctic i  Materials didàctics en PowerPoint. 

 
 



Rita Estrada 
 

Professora titular d’universitat numerària del Departament de 
Geologia. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Proposta d’una 
assignatura transversal de grau entre Geologia i Arqueologia. 

 
 
Felicity Hand 
 

Professora titular d’universitat numerària del Departament de Filologia 
Anglesa i de Germanística. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Acció directa per reforçar 
l’estudi autònom i semipresencial dels estudiants en les matèries de 
cultura de la llicenciatura de Filologia Anglesa mitjançant la creació 
d’una pàgina web interactiva. 

 
 
Carlos López 
 

Professor titular d’universitat numerària del Departament de sanitat i 
d’Anatomia Animals. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Implementació d’una 
metodologia docent basada en les TIC i orientada a l’autoaprenentatge 
en assignatures amb un alt contingut  iconogràfic a la Llicenciatura de 
Veterinària de la UAB 
 

 
Enric Martí 
 

Professor titular d’universitat numerari del Departament de Ciències de 
la Computació. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Experiències d’aplicació 
de la metodologia d’autoaprenentatge per projectes en assignatures 
d’Enginyeria Informàtica per una millor adaptació als crèdits ECTS i a 
l’EEES. 

 
 
Valentín Martín 
 

Professor associat laboral del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Coordinador del material docent Histología bàsica, células y tejidos. 

 
 



Joan Lluís Perez 
 

Professor titular d’universitat numerari del Departament de Ciència 
Política i Dret Públic. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Institucions polítiques de 
Catalunya: creació de materials docents en suport digital que fomentin 
la interacció amb l'estudiant a partir de la visualització dels conceptes. 

 
 
 
Jordi Pons 
 

Professor titular d’escola universitària numerari del Departament 
d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Professor participant del projecte d’innovació docent Noves estratègies 
d’aprenentatge en el marc de l’espai europeu d’educació superior: l’ús 
del wiki. 

 
 
Gemma Puigvert 
 

Professora titular d’universitat numerària del Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Millora de la metodologia 
docent i de l’avaluació de l’aprenentatge en l’assignatura Llatí i 
Cultura Clàssica. 

 
 
Lluís Ribas 
 

Professora titular d’universitat numerària del Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Eina bàsica per al 
desenvolupament de la competència d’autogestió del temps de 
l’alumne en el marc de l’EEES. 

 
 
Sergi Robles 
 

Professor agregat laboral del Departament d’Enginyeria de la 
Informació de les Comunicacions. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Noves estratègies 
d’aprenentatge en el marc de l’espai europeu d’educació superior: l'ús 
del wiki. 

 



 
Tatiana Rovira 
 

Professora lectora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l’Educació. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent Disseny d’una eina 
didàctica i interactiva de suport digital de simulació de fenòmens 
propis del condicionament i l’aprenentatge. 

 
 
David Urbano 
 

Docent del Servei de Turisme i Hostaleria Campus, i professor lector del 
Departament d’Economia de l’Empresa. 
 
Responsable del projecte d’innovació docent El foment de la 
creativitat i de l'esperit emprenedor en el context dels ECTS per les 
assignatures de primer curs de la diplomatura de Turisme a la UAB. 

 
 
  

 
 


	Botón2: 


