
                                                    
I. Línies d’innovació docent 

2. Projectes desenvolupats 

3. Àmbit d’aplicació 

                                                    

                                                    

4. Estat actual de les innovacions desenvolupades 

GIDC EN PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 
MAGDA RIVERO (COORDINADORA), ANNA ANTON, MARC CLARÀ, 

MONTSERRAT CELDRÁN, JOSEP LLUÍS CONDE, MERCÈ GARCIA-MILÀ, 
MARTA GRÀCIA, Mª JOSEP JARQUE, SONIA JARQUE, EDUARD MARTÍ, 
MONTSERRAT MORENO-ZAZO, Mª ÁNGELES ORTEGA, NÚRIA RIBERA,  

EMILI SORO, CARME TRIADÓ, ROSA VILASECA I FELICIANO VILLAR 	  
DEPARTAMENT	  DE	  PSICOLOGIA	  EVOLUTIVA	  I	  DE	  L’EDUCACIÓ	  

GRAU	  DE	  PSICOLOGIA	  

5. Publicacions 

a) Disseny d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació continuada (AC). 
b) Orientació, guia i seguiment del treball dels estudiants. 
c) Formació i avaluació de competències transversals. 
d) Coordinació d’equips docents. 
 

  

Grau de Psicologia: assignatures obligatòries de l’àmbit de la psicologia del desenvolupament:  
 Desenvolupament en la infància 
 Desenvolupament en l’adolescència, maduresa i senectut 
 Trastorns del desenvolupament 

-Creació d’un material multimèdia de suport a les pràctiques (2003PID-UB/020). 
-Recursos per a la docència en l’assignatura Psicologia del desenvolupament en la segona i tercera infància 
(2004PID-UB/2006). 
-Organització d’equips docents per a la implantació del Grau de Psicologia (2008PID/UB015). 
-OpenCourseWare (OCW) de la Universitat de Barcelona (2009OCW-UB). 
-Exercicis pràctics de Desenvolupament en la Infància (convocatòria 2009 d’ajuts per a l’elaboració de material 
audiovisual per a la docència). 
-Incidència de diferents modalitats de tutoria grupal en els aprenentatges dels estudiants (2011PID-UB/90). 
-Competències d’exposició oral en contextos acadèmics: treball en equip docent interassignatures (2011PID-UB/27). 
-Competències transversals del grau de Psicologia: formació, avaluació i equips docents (2011PID-UB/95). 

-Garcia-Milà, M., Martí, E., Mayordomo, R., Latinjak, A. i Villar, F. (2006). Un repte de l’ensenyament universitari: desenvolupar competències per 
gestionar la informació digital. Butlletí LaRecerca (http://ice.d5.ub.es/recerca/butlleti/llistat.htm), 4, 1-6. 
-Martí, E. (coordinador), Martínez, G., Moreno-Zazo, M., Osuna, M. J., Ribera, N. i Rivero (2005). El bebè i el seu context familiar (DVD). Barcelona: 
Publicacions i edicions UB. 
-Villar, F. i Triadó, C. (2006). El estudio del ciclo vital a partir de historias de vida: Una propuesta práctica. Barcelona: Publicacions de la UB (textos 
docents nº 315). 

                                                    

                                                    

DISSENY D’ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 
I D’AC amb dades reals  
(treball de camp o  
aportades pel professorat):   
individuals/grupals;  
a l’aula/fora de l’aula 

ORIENTACIÓ, GUIA I SEGUIMENT DEL TREBALL DELS 
ESTUDIANTS: rúbriques; 

tutories (implantació de diferents modalitats  
-presencial/no presencial, obligatòria/no-obligatòria, planificada/oberta-; 

anàlisi de l’opinió dels estudiants;  
en curs anàlisi de la incidència sobre  

els aprenentatges 
FORMACIÓ I AVALUACIÓ DE 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 
rúbriques; formació presencial i 

documents-guia; en curs registre de 
bones pràctiques d’exposició oral 
acadèmica; en curs anàlisi de la 

incidència de la formació en la qualitat 
de les exposicions orals a l’aula 

COORDINACIÓ 
D’EQUIPS DOCENTS: 

inici de la coordinació amb 
equips docents d’altres 

assignatures per al treball de 
competències transversals 


