
1. Línies d’innovació docent
-Aplicació y consolidació de les TIC en assignatures de caire metodològic: a) creació de pàgines webs i CDs interactius i b) 

configuració i seguiment de la plataforma Moodle.
-Desenvolupament i avaluació d’un model d’innovació docent on s’integrin les TIC i el sistema d’avaluació continua. 

2. Projectes desenvolupats
-1997-2003. Elaboració de tutorials interactius multimedia i integració de noves tecnologies en la docència de dissenys i 
tècniques d’investigació psicològica.
-2007-09. a) Creació d’un sistema de presentació dinàmica dels continguts de Dissenys Experimentals i Aplicats i b) 
Implantació de l’avaluació continuada mitjançant la plataforma Moodle a Psicometria i Avaluació Psicològica.
-2009-10. Implantació de metodologia interactiva adequada a l’EEES i de l’avaluació continua en les pràctiques de 
psicometria.
-2009-12. Adequació de l’assignatura del nou grau de psicologia Dissenys de  Recerca segons les directrius de l’EEES.
-2010-11. Noves estratègies d’aprenentatge autònom i sistemes d’avaluació continuada en Psicometria.
-2011-12. Adaptació de l’assignatura de Psicometria als nous Standards for Educational and Psychological Testing. 
-2011-13. Aplicació informàtica Moodle per a la gestió d’avaluació continua en pràctiques de Dissenys de Recerca.
-2012-13. Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les 
matemàtiques sobre el rendiment acadèmic.

3. Àmbit d’aplicació
Assignatures del grau de Psicologia: Dissenys de Recerca i Psicometria.
Els projectes desenvolupats i els seus resultats serveixen per assignatures amb contingut matemàtic, tant de l’ensenyament 
de Psicologia com d’altres amb un alumnat amb característiques  similars.

4. Estat actual de les innovacions desenvolupades
Integració de les TIC: Creació de qüestionaris per tal de valorar les preferències dels estudiants en el procés 
d’aprenentatge, la incorporació de les TIC (pàgina web, CDs i platafoma Moodle) i el grau de satisfacció amb el sistema 
docent i d’avaluació. 
Avaluació continua: a) Disseny d’un sistema d’aprenentatge continuo mitjançat feedback i correcció d’errors, amb l’objectiu 
de disminuir el nivell d’ansietat cap a les matemàtiques i, en conseqüència, augmentar el rendiment acadèmic i b) creació
d’un sistema de codificació informàtica per a l’avaluació de les diferents competències.
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