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D’acord amb el punt 7 de la VI Convocatòria d’ajuts per a projectes 
d’innovació docent de la FIF (aprovada per la Junta de Facultat de 12 de 
desembre de 2022) segons el qual es publicarà la resolució de la convocatòria, 
un cop reunida la Comissió d’Estudis el 8 de febrer de 2023. 
 
RESOLC: 
 
Publicar la llista d’adjudicació d’ajuts a les persones que consten en l’annex I. 
Aquesta llista es farà pública al web de la FIF (www.fif.udl.cat).  
 
Contra la resolució d'aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i 
independentment de la seva execució immediata, les persones sol·licitants 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els 
articles 8.3, 46.1 i 14.1. de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta 
resolució un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació, davant el mateix òrgan que la va 
dictar. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu 
anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la llei 4/1999, 
de 13 de gener de 1999. 
 
 
 
Carme Campoy Guerrero 
Cap d’estudis 
 
 
Lleida, a data de la signatura electrònica 
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RESOLUCIÓ DE LA VI CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES 
D’INNOVACIÓ DOCENT DE LA FIF  

 
Annex I.  
 
Relació d’ajuts atorgats: 
 

Sol·licitant Projecte Ajut atorgat 
Domènech Sorolla, 
Jordina 

Programa de formació per pacients simulats per 
simulació clínica immersiva formativa: creació de 
materials docents adaptats.  

    1.000,00 €  

Lavedán 
Santamaría, Ana 

La pedagogia teatral en el despertar del raonament 
deliberatiu dels estudiants de tercer curs del Grau en 
Infermeria, enfront de la resolució de dilemes ètics i 
presa de decisions.  

    1.000,00 €  

Pedregosa Fauste, 
Sara 

L'Anàlisi “HITO” per al desenvolupament del pensament 
crític-reflexiu a través de la història de la professió 
Infermera: mostra pilot de la innovació. 

    1.000,00 €  

Tejero Vidal, Lorena Aprendizaje activo del modelo de Virginia Henderson: 
una aproximación desde el análisis iconográfico     1.000,00 €  
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