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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica dels Arts Visuals 

Temàtiques de recerca oferides 

Alonso Sanz, Amparo 

• Formació del professorat: innovació docent i desenvolupament de metodologies 
didàctiques aplicades a l'Educació Artística 

• Metodologies de recerca en Educació Artística 
• Cultura Visual Infantil 

Huerta Ramón, Ricard 

• Formació del professorat i usos educatius de les arts i la cultura visual 
• Àmbits formals i no formals per a la innovació i la cultura 
• Educació artística en museus i patrimonis 
• Educació col·laborativa i noves tecnologies de la imatge i la comunicació 
• Educació Artística, gènere i diversitat sexual 

Silvestre Vañó, Ricard • Poètiques artístiques contemporànies i les seues possibilitats formatives 
• Estètica per a Mestres 
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Cognom i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 

Temàtiques de recerca oferides 

Barberá Marco, Óscar 

• Anàlisi del currículum en biologia 
• Teoria de l’evolució i ensenyament de la biologia 
• Inventaris conceptuals en biologia 
• El concepte de Naturalesa 

Calero Linares, María • Educació per a la Sostenibilitat i formació del professorat 
• L’educació no formal en l’ensenyament de les ciències 

Cantó Domenech, José R. 
• L'Ensenyament i l'aprenentatge de les ciències en educació infantil 
• Neurodidàctica: aplicació dels resultats de la neurociència a la docència 
• Didàctica de l'astronomia 

Caurín Alonso, Carlos 
• Educació ambiental 
• Anàlisi i modificació d'actituds en ciència 
• Salut i Educació emocional. Aplicacions en l'àmbit escolar 

García Ferrandis, Ignacio • La percepció de l'entorn pròxim en Infantil i Primària 
• Educació Ambiental 

Gavidia Catalán, Valentín 
• Educació per a la salut 
• Didàctica de la biologia 
• Les competències en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències 

Hurtado Soler, Amparo 
• Recerca en innovació educativa: concepte i estratègies 
• Educació per a la salut 
• Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de les ciències 

Lozano Lucía, Óscar Raúl 
• Ús de la ciència recreativa en l'ensenyament de les ciències 
• Ensenyament i aprenentatge de les ciències en Educació Infantil 
• Educació per a la salut 
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Cognom i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 

Temàtiques de recerca oferides 

Mayoral García-Berlanga, Olga 
• Educació ambiental 
• Educació per a la salut 
• Didàctica de la botànica 

Sanjosé López, Vicente 
• Comprensió i Control de la pròpia comprensió de la informació científica 
• Models cognitius en l'anàlisi de tasques d'aprenentatge de les ciències: formulació i 

resposta a preguntes, resolució de problemes 

Sendra Mocholí, Cristina 
• Escola i formació inicial del professorat: el saber de l’experiència 
• La naturalesa en Educació Infantil: els espais escolars i el seu entorn 
• Educació per a la salut en Educació Infantil i Primària 

Solaz Portolés, Joan Josep • Resolució de problemes en física i química 
• Comprensió i disseny de textos de física i química 

Solbes Matarredona, Jordi 

• Utilització de les relacions CTSA i la història de les ciències en l'ensenyament 
• Argumentació i pensament crític en l'ensenyament de les ciències 
• Dificultats d'aprenentatge i disseny i avaluació de seqüències didàctiques de Ciències per a 

superar-les 
• La formació del professorat de ciències. Propostes de millora 

Talavera Ortega, Marta 
• Educació per a la salut 
• Creativitat i estils d'aprenentatge en ciències 
• Recerca en Gènere i Salut 

Tuzón Marco, Paula 
• Ensenyament de les ciències per indagació en Primària 
• Percepció social de la ciència i big data 
• Didàctica de la Física Moderna i estratègies de modelització 
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Cognom i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 

Temàtiques de recerca oferides 

Vilches Peña, Amparo 
• Educació per a la Sostenibilitat. Ciència de la Sostenibilitat i formació del professorat 
• Aspectes axiològics en l'Educació en Ciències: Relacions CTSA. Alfabetització científica de 

la ciutadania. Educació no formal 
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de l’ Expressió Corporal 

Temàtiques de recerca oferides 

Estevan Torres, Isaac • Anàlisi de les habilitats motrius bàsiques i el control motor en xiquets i adolescents, tant des 
d'un punt de vista real com de competència percebuda 

García Massó, Xavier 

• Control i desenvolupament motor en xiquets i adolescents 
• Anàlisi de l'equilibri durant el desenvolupament biològic de l'individu 
• Efectes sobre la cognició i l'aprenentatge que es generen en realitzar tasques dobles 

(motrius i cognitives al mateix temps) 

García Puchades, Wenceslao 
• Pedagogia crítica 
• Recerca-acció participativa 
• Expressió corporal y artística 

Martínez Bello, Vladimir 

• La promoció de l'activitat física en el currículum d'Educació Infantil 
• Anàlisi sobre els mètodes didàctics utilitzats en la psicomotricitat infantil 
• L'anàlisi crítica de materials curriculars i extracurriculares per a la primera infància 
• La construcció social del cos infantil 

Martos García, Daniel 
• Educació física des d’una perspectiva crítica 
• Educació inclusiva 
• Jocs i esports tradicionals 

Molina García, Javier 
• Educació física, entorn escolar i promoció de la salut 
• Patrons d'activitat física en joves i els seus correlats i determinants 
• Benestar psicològic, obesitat i pràctica d'activitat física 

Monfort Pañego, Manuel 

• Activitat física i salut: desenvolupament del coneixement, intervenció i avaluació educativa 
per a la promoció d'estils de vida saludables 

• Noves tecnologies en la formació del professorat d'educació física 
• L'ensenyament-aprenentatge de la dansa com a contingut en l'educació obligatòria 
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de l’ Expressió Corporal 

Temàtiques de recerca oferides 

Peiró Velert, Carmen 

• Ensenyament de l'educació física i formació del professorat 
• Activitat física, educació física i motivació en adolescents 
• Activitat física, promoció de la salut i estils de vida actius en escolars 
• Educació física, cos i salut 

Valencia Peris, Alexandra 
• Estils de vida actius (activitat física i sedentarisme en la infància i l'adolescència) 
• Avaluació formativa i compartida en Educació Física 
• Innovació educativa i ús d'edublogs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Màster de Recerca en Didàctiques Específiques. Línies de recerca. Curs 2017-18 

Nom i Cognoms 
Àrea de Coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Temàtiques de recerca oferides 

Ballester Roca, Josep 

• Educació literària i interculturalitat en contextos multiculturals i plurilingües 
• Literatura comparada i el seu aprofitament didàctic 
• Literatura infantil i juvenil 
• Cànon docent i literari, discurs fílmic, àlbum il·lustrat i hàbit lector 

Bataller Català, Alexandre 
• Tallers literaris i didàctica de l'escriptura creativa 
• Rutes literàries: educació literària i territori 
• Didàctica de la literatura popular oral 

Devís Arbona, Anna 
• Educació literària i interculturalitat 
• Aprenentatge de llengües en contextos plurilingües 
• Paratextualidad i recepció discursiva 

García Folgado, María José • La gramàtica en l'ensenyament de la llengua 
• Història dels ensenyaments lingüístics 

García Pastor, María Dolores 

• Adquisició/aprenentatge i ensenyament de segones llengües i llengües estrangeres 
• Pragmàtica d'inter-llengua 
• Pragmàtica en general, especialment, cortesia i descortesia en contextos d'ensenyament-

aprenentatge 

Garcia Raffi, Josep Vicent • Literatura infantil i juvenil i foment de la lectura 
• Didàctica del discurs fílmic i literari 

Gómez Devís, Begoña • Ensenyament i aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera 
• Didàctica del vocabulari 

Ibarra Rius, Noèlia 
• Educació literària en contextos multiculturals i plurilingües 
• La literatura infantil i juvenil en l'educació literària i la formació del lector 
• Il·lustració, imatge, discurs audiovisual i fílmic en l'educació literària 
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Nom i Cognoms 
Àrea de Coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Temàtiques de recerca oferides 

López Río, Ximo 
• Anàlisi del discurs aplicat a l'educació 
• Educació crítica en l'educació lingüística i literària 
• Investigació-acció en la formació del professorat 

Morón, Olivares Eva 

• Què és ensenyar/aprendre literatura? Alternatives metodològiques per al tractament didàctic 
de la literatura 

• Literatura infantil i juvenil i clàssics 
• Didàctica de la interpretació literària 

Oltra Albiach, Miquel 
• Formació literària i intercultural en l'aula d'Educació Infantil 
• Dramatització i ús dels titelles en Educació Infantil i Educació Primària 
• Actituds lingüístiques a l'aula 

Reyes Torres, Agustín 

• Children's Literature in the Foreign Language Classroom (uso de la literatura infantil en la 
clase de inglés) 

• How to develop literacy competence in the English Classroom (cómo desarrollar la 
competencia literaria en la clase de inglés) 

• Picture Books and the educational values (el album ilustrado como herramienta educativa) 

Rodríguez Gonzalo, Carmen 
• Ensenyament de la gramàtica 
• Relacions entre ús i reflexió en l'ensenyament de la llengua 
• Comprensió lectora, expressió escrita i gèneres discursius 
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de l’ Expressió Musical 

Temàtiques de recerca oferides 

Alonso Brull, Vicente 

• Optimització de l'atenció a través d'activitats musicals 
• Els instruments musicals en la formació del professorat 
• Els programes de concert com a recurs didàctic en l'educació 
• El director musical com a base de la interpretació 

Bermell Corral, Mª Ángeles 

• Recerca de l'impacte de la música en els processos cognitius i la seua aplicació en la 
formació del professorat 

• Influència de la música i educació musical en Secundària en la societat actual: concerts 
didàctics 

• Estudi de l'experiència musical i moviment com a recurs d'innovació i inclusió 
• Recerca sobre la música i la metodologia d'Aprenentatge de servei 

Bernabé Villodre, Mª del Mar 

• Didàctica de la Música en contextos plurianuals 
• Recerca sobre la influència del procés educatiu musical en la diversitat funcional 
• L'educació musical com a procés terapèutic en Educació Primària 
• Música i Moviment en Educació Infantil 
• Didàctica dels instruments de vent 
• Innovació metodològica en Educació Infantil i Primària 

Botella Nicolás, Ana María 

• Recerca en processos musicals d'història de la música i recursos didàctics per al seu 
ensenyament 

• Gènere, música i educació 
• Didàctica de la música a través de l'audició 
• Formació del professorat i pràctica docent: Metodologies d'innovació en l'aula de música 
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de l’ Expressió Musical 

Temàtiques de recerca oferides 

Carrascosa Martínez, 
Elisabeth 

• Cognició musical 
• Aprenentatge d'instruments musicals en grup 
• Educació musical i projectes socioculturals 
• Educació musical i actuacions educatives d'èxit 
• Educació musical i aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (CLIL) 
• Innovació metodològica de 3 a 12 anys 
• Formació del professorat d'Educació musical 

Galbis López, Vicente 

• Didàctica de la història de la música a través de l'audició 
• Didàctica de la música a través dels mitjans audiovisuals 
• Recursos didàctics a partir de la música popular urbana (jazz, pop, rock, etc.) 
• Anàlisi de la pràctica docent en didàctica musical: des de les contribucions històriques 

fins a les aportacions actuals 

Isusi Fagoaga, Rosa María 

• Innovació, metodologies docents i tecnologia digital 
• Didàctica del patrimoni musical i les seues aplicacions educatives 
• Recursos didàctics per a l'educació musical 
• Formació del professorat, identitat professional del professorat i coaching educatiu 
• Dones, música i educació musical 
• Optimització de l'ensenyament vocal i instrumental 
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de l’ Expressió Musical 

Temàtiques de recerca oferides 

Morant Navasquillo, Remigi 

• Recerques sobre les Escoles de Música de les Societats Musicals Valencianes 
• Plantejaments formals, no formals i informals en Educació Musical 
• Recerques sobre la banda sonora en els mitjans audiovisuals plantejades des de 

perspectives educatives 
• Formació del professorat d'Educació Musical 

Tejada Giménez, Jesús 
• Mètodes en educació musical escolar 
• Recerca en processos educatius en Conservatoris i Escoles de Música 
• Tecnologia en l'educació musical 
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de las Ciències Socials 

Temàtiques de recerca oferides (Algun suggeriment en www.socialsuv.org ) 

Asensi Silvestre, Elvira 
• Educació històrica, representacions socials i ciutadania 
• Els itineraris històric-artístics: la ciutat com a espai d'ensenyament-aprenentatge de la 

Història 

Colomer Rubio, Juan Carlos 

• Materials curriculars i Tecnologia educativa aplicada a la Didàctica de les Ciències 
Socials (TIC) 

• Estratègies per a la construcció del pensament històric en Educació Primària i 
Secundària 

Fuertes Muñoz, Carlos 
• Manuals escolars en l'ensenyament de les Ciències Socials 
• Tractament educatiu de passats traumàtics i conflictes socials 
• Usos identitaris de l'ensenyament de les Ciències Socials 

Morales Hernández, Antonio 
José 

L'Educació Ambiental i la seua representació social: 
• Espais subjectius i representació social de la problemàtica ambiental 
• Itineraris didàctics i aprenentatge en el mitjà 
• Educació Ambiental, modificació d'actituds i Educació Emocional 
• Estudi interdisciplinari del paisatge 
• Formació docent: incidència de la dimensió social en l'Educació Ambiental 
• Estudi de l'entorn en l'etapa d'infantil 
• Tractament de l'espai geogràfic en Educació Infantil 

Parra Monserrat, David 
• Memòria escolar i representació/conceptualització de la Història 
• Usos identitaris de l'ensenyament de les Ciències Socials 
• Educació històrica, representacions socials i ciutadania 

http://www.socialsuv.org/
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de las Ciències Socials 

Temàtiques de recerca oferides (Algun suggeriment en www.socialsuv.org ) 

Rausell Guillot, Helena 
• Gènere, cinema, anàlisi de materials curriculars 
• Gènere i formació de professors i imatge i cultura audiovisual 

Sáiz Serrano, Jorge 

• Educació històrica i narrativa nacional 
• Educació històrica en llibres de text i entre estudiants i futurs docents: presència, 

coneixement i ús de competències històriques 
• Narrativa nacional en llibres de text i en relats històrics d'estudiants i futurs docents 

Souto González, Xosé 
Manuel 

• Percepcions i representacions de l'espai geogràfic 
• Canvis curriculars i ensenyament de la geografia 
• Els estudis locals i la participació ciutadana en el mitjà geogràfic 

Valls Montes, Rafael 
• Manuals escolars; codi disciplinar 
• Finalitats ensenyament de la història; interculturalitat, historiografia i ensenyament de la 

història 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialsuv.org/
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Cognoms i Nom 
Àrea de Coneixement: Didàctica de les Matemàtiques 

Temàtiques de recerca oferides 

Arnau Vera, David • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes amb entorns informàtics 
intel·ligents 

Diago Nebot, Pascual David • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes en primeres edats escolars 
• Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques escolars en entorns tecnològics 

Ferrando Palomares, Irene • La modelització matemàtica en l’ ensenyança obligatòria i superior 

Gómez Alfonso, Bernardo • Anàlisi didàctica, històrica i epistemològic de les matemàtiques escolars: àlgebra, aritmètica 
i resolució de problemes 

Gutiérrez Rodríguez, Ángel 

• Ensenyança i aprenentatge de la geometria i la visualització amb programari de geometria 
dinàmica 

• Ensenyança i aprenentatge de la demostració matemàtica 
• Ensenyament i aprenentatge amb alumnes d'altes capacitats matemàtiques 

Gutiérrez Soto, Juan • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes verbals aritmètic-algebraics 
mitjançant l'ús d'apps 

Huerta Palau, Manuel Pedro 
• Ensenyament i aprenentatge de la probabilitat i l'estadística des de l'educació infantil fins a 

l'educació secundària 
• Recerca en resolució de problemes escolars de probabilitat 

Jaime Pastor, Adela • Recerques sobre altes capacitats matemàtiques d'estudiants d’ E. Primària i E.S.O. 
Raonament d'estudiants, anàlisis de recursos i disseny de materials 

Pla Castells, Marta • Modelització com a eina d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques 

Puig Espinosa, Luis • Anàlisi didàctica, històric i epistemològic de les matemàtiques escolars: àlgebra, aritmètica, 
resolució de problemes, anàlisis i modelització 

Sanz García, María Teresa 
• Anàlisi didàctica, històric i epistemològic de les matemàtiques escolars: àlgebra, aritmètica, 

resolució de problemes, anàlisis i modelització 
• Modelatge de les actuacions dels estudiants mitjançant sistemes tutorials intel·ligents 

 


