
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Avaluació alternativa de l'assignatura "Geografia Humana" en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
NURIA 

Cognoms 
BENACH ROVIRA 

Correu electrònic 
nuriabenach@ub.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA HUMANA 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00078 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
GEOGRAFIA HUMANA 
ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR 
AVALUACIÓ CONTINUADA  
TREBALLS DIRIGITS 
ENSNEYAMENT SEMIPRESENCIAL 
Data de presentació de la justificació  
13/12/2007 
 

 



 
 

 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
Aquest projecte ha aplicat algunes noves metodologies docents que seran imprescindibles per a la integració en l'EEES 
i, en particular,  sistemes d'avaluació alternatius que puguin formar la base d'un sistema d'avaluació continuada per als 
continguts i adquisició d'habilitats que fins ara  s'han aplegat en l'assignatura "Geografia Humana" de la llicenciatura de 
Geografia de la Universitat de Barcelona. 
 
A partir de la reflexió conjunta entre els membres de l’equip integrant del projecte sobre les competències i continguts 
que es desitja que adquireixi l'estudiant  s'han dissenyat un conjunt de recursos per a l’avaluació: 
 
1. exercicis individuals, destinats a valorar la capacitat d’estructurar idees, expressió escrita i gràfica, presentació etc. 
 
2. treballs en equip, destinats a fomentar l’esperit de divisió del treball i de cooperació entre els estudiants i a mostrar el 
guany individual del treball col.lectiu 
 
3. proves objectives (tipus test), destinades a valorar l’adquisició de conceptes i de continguts bàsics 
 
4. preguntes d'autoavaluació, amb la finalitat que l’estudiant pugui fer el seu propi seguiment de l’adquisició de 
coneixements 
 
5. qüestionaris d’autovaloració del exercicis individuals i dels treballs en equip, amb l’objectiu que els alumnes 
reflexionin sobre el treball realitzat i que serveixin de base per a contrastar amb la valoració del professor. 
 
L’objectiu final és que l’estudiant pugui ser avaluat de manera contínua en el portafoli que recull el treball acumulat al 
llarg del curs.  
 
Tot i que el projecte s’ha basat en l’ús de l’eina dels “dossiers electrònics” de la UB, en el futur immediat els resultats 
obtinguts passaran a integrar-se en el Campus Virtual de la UB que utilitza la plataforma Moodle, les posibilitats 
tècniques de la qual permetran afegir una dimensió cooperativa més gran al treball avaluable (accés al treball dels 
grups, cooperació en la construcció de bases de dades, wikis editades pel conjunt de la classe etc.)  
. 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
      
The aim of this project is how  to use some new teaching methodologies that will be essential to joint the 
European Higher Education Area. In particular, it deals with alternative evaluation systems that contribute to 
the continuous evaluation of the contents and skills that so far are included in the subject "Human Geography" 
of the Geography degree of the Universitat de Barcelona. 
 
Starting from a joint discussion by the members of the project team on the abilities and main contents that 
students have to acquire, several evaluation resources have been designed: 
 
1. Individual exercises, aimed to asses students ability to arrange ideas, to express them correctly in a written 
and graphic way, to achieve a good presentation. 
 
2. Team work, aimed to encourage cooperative work and division of labour and to show the individual gain of 
collective work. 
 
3. Multiple choice test, to evaluate the acquirement of basic concepts and contents. 
 
4. Self-evaluation questions, so students can check the knwoledge acquired. 
 
5. Self-assessment questionnaire for individual exercises and team work with the aim that students reflect on 
the quality of their work and useful as a basis to contrast with teacher's evaluation. 
 
As a result, the students are to be evaluated in a continous way through the portafolio that gathers all 
accumulated work along the course. 
 
 
 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
Even though the project has been based in the use of the "electronic dossiers" tool of the UB, in next future the 
results achieved will be used in the Virtual Campus of the UB that uses the Moodle platform. The enormous 
possibilies of it will allow to enhance the cooperative dimensions of the evaluable work (such as monitoring the 
group exercises, cooperation in the building of databases, edition of wikis by the whole group and so on). 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
1. Introducció: objectius i enfocament general del treball 
 
La finalitat d’aquest projecte ha estat el de valorar i experimentar el disseny de les diferents 
possibilitats que presenten diverses modalitats de l’anomenada avaluació alternativa (com 
ara l’avaluació continuada i l’auto-avaluació), dissenyant un conjunt de procediments 
específics per a l’assignatura “Geografia Humana” de l’actual llicenciatura de Geografia de la 
Universitat de Barcelona. 
Com és conegut, les actuals titulacions universitàries es troben en procés de redefinició per  
adaptar-les als requisits de la convergència europea en el marc de l’EEES.  Aquest projecte 
s’ha plantejat per a una assignatura concreta que, tot i que probablement desaparegui com a 
tal en un futur immediat, reuneix la major part de continguts bàsics i les habilitats fonamentals 
que es requereixen a un nivell introductori. Per aquest motiu, la realització d’ aquest projecte 
ha permès avançar en el replantejament dels objectius i de la metodologia docent en sintonia 
amb el que reflecteix el “Libro Blanco del Título de Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio” (ANECA 2004), l’únic document que, ara per ara, reuneix propostes i orientacions 
dedicades específicament al futur grau de Geografia. 
 
Es partia d’un seguit de consideracions generals relacionades amb el canvi de cultura docent 
que ha d’anar associat al replantejament dels ensenyaments en el marc del procés de 
convergència europea:  
- una orientació de l’ensenyament centrada en el que l’estudiant aprèn més que no en el que 
el professor ensenya 
- la necessitat de preveure la durada i el funcionament de les activitats no presencials 
- l’existència d’un treball cooperatiu per part del professorat 
 
Amb aquestes premisses, es va decidir dissenyar un seguit de procediments avaluatius per 
aquella assignatura amb l’objectiu d’encaminar la tasca docent cap als objectius a aconseguir 
a mig termini. Alhora, acabat el projecte es podria encara disposar d’un temps per 



 
 

 

experimentar amb alumnes real i corregir errors abans de l’aprovació dels nous Plans 
d’Estudi dels nous títols de grau.  
 
La pretensió era relativament modesta, ja que només tenia com a doble objectiu dissenyar un 
conjunt de proves objectives (tipus test) per a determinar l’adquisició de coneixements per 
part de l’alumne i un conjunt de proves d’assaig o exercicis per tal que l’estudiant pogués 
demostrar (i aprendre) la seva capacitat d’anàlisi i exposició. 
 
Tanmateix, per a desenvolupar el projecte calia prèviament determinar quins continguts i 
quines competències s’havien d’avaluar, així com la càrrega de treball de l’alumnat per a 
totes les activitats. A més, es van afegir també alguns altres procediments avaluatius que 
encaixaven amb les premisses abans esmentades com ara el disseny de treballs en equip, 
oferir alguns recursos d’auto-avaluació que l’estudiant pogués utilitzar lliurement, i la 
realització de qüestionaris d’autovaloració per tal d’aconseguir una implicació més gran de 
l’estudiant en el seguiment del seu propi aprenentatge. 
 
Es pretenia a més que, malgrat que l’experiència es limiti a una assignatura particular, 
l’experiència fos d’utilitat per a les noves assignatures que formaran part del nou grau en 
Geografia i contribuís en alguna mesura a l’avenç en els objectius de redefinició dels nostres 
ensenyaments. 
 
Val a dir que, des del punt de vista tècnic, el projecte s’ha basat en l’ús de l’eina dels 
“dossiers electrònics” de la Universitat de Barcelona en un moment en el que, de la banda del 
professorat, es va aprofundint en l’aprenentatge i en l’ús d’eines més completes. Els resultats 
obtinguts, per aquest motiu, hauran de passar a integrar-se de manera immediata al Campus 
Virtual que utilitza la plataforma Moodle i que la mateixa Universitat ha posat a disposició del 
professorat. Tot i que força més complex d’utilitzar que els dossiers, ofereix un ventall molt 
més ampli de possibilitats d’avaluació que permeten afegir una dimensió cooperativa més 
gran al treball avaluable (per exemple, intervenció en el treball d’uns grups per part d’altres, 
cooperació en la construcció de bases de dades, intervenció en els fòrums de discussió, 
edició de wikis per grups o en conjunt, etc.).  
 
2. Mètodes 
 
A partir dels objectius fixats s’ha dissenyat una estratègia metodològica per a aconseguir-los 
de la manera següent: 
 
a) Establir els continguts i competències mínimes de l’assignatura mitjançant la discussió 
entre els integrats de l’equip. Aquests continguts i competències, però, sempre han de ser 
sotmesos a una constant reelaboració per tal d’adaptar-los al canvis de l’assignatura i han de 
permetre així mateix adaptar els procediments avaluatius. 
 
b) Establir la càrrega de treball teòrica per a l’estudiant (incloent les hores dedicades a 
l’activitat presencial, a l’estudi, a la lectura, a la realització de treball individual i d’equip). La 
pretensió ha de ser que es puguin anar afinant aquests càlculs mitjançant la tutoria i els 
resultats obtinguts i que serveixin com a base pel disseny d’altres assignatures. 
 
c) Redactar un seguit de preguntes d’autoavaluació per tal que l’estudiant pugui ser conscient 
de què és el que el professor espera que sàpiga de cada bloc temàtic i poder afrontar així 
amb més seguretat les proves d’avaluació. 
 
d) Dissenyar un conjunt de proves objectius per avaluar l’adquisició de conceptes i 
coneixements. L’ús de les proves test de correcció automàtica i, per tant, d’avaluació 
immediata són una gran eina per a proporcionar informació, ja no al professor, si no al mateix 
estudiant de la seva evolució. La seva incidència en la qualificació final de l’estudiant ha de 
ser limitada, ja que l’objectiu perseguit és que l’estudiant pugui millorar a posteriori el seu 
nivell de coneixements. Un cop realitzades les proves per part dels estudiants, i atès que 
l’eina d’”exercicis en línia” de la UB genera informació estadística del nivell d’assoliment de 



 
 

 

totes les preguntes, aquestes han de ser sotmeses a discussió per part dels estudiants, que 
tindran com a missió addicional, la tasca de millorar-les o fins i tot de proposar-ne de noves. 
 
e) Dissenyar un conjunt de proves d’assaig o exercicis relacionats amb els blocs temàtics del 
programa. En aquest cas, però, no es tracta d’avaluar els coneixements dels alumnes sinó 
les seves competències alhora de resoldre les qüestions proposades, buscar informació, 
elaborar resultats i expressar-la de manera escrita i gràfica. És necessari que, en aquest cas, 
el treball sigui individual per tal que representi un avenç en el desenvolupament d’aquestes 
habilitats. Per això, s’ha pensat en incloure un ventall diversificat de propostes amb l’objectiu 
que els estudiants adquireixin de forma progressiva el nivell competencial requerit.  
 
f) Dissenyar dues propostes de treballs en equip, una relacionada amb el treball de camp i la 
generació d’informació, i una altra relacionada amb l’ús de fonts ja existents. A més de 
completar el ventall de competències a adquirir, aquests treballs han de possibilitar 
l’aprenentatge del treball en equip no com una mera repartició a parts igual de la feina sinó 
com un autèntic instrument de cooperació que palesi les avantatges d’aquest tipus de treball 
per a determinades tasques.  
 
g) Tant en el cas e) com en l’f), elaborar un qüestionari d’autovaloració que l’estudiant ha 
d’adjuntar al treball. L’objectiu és fomentar la reflexió sobre la qualitat de la feina feta i 
proporcionar una base concreta pel diàleg amb el professor sobre els resultats assolits. 
 
h) Establir el procediment del portafoli de l’alumnat que acumuli els treballs afectuats i registri 
la seva activitat en el curs.  
 
La coordinació de totes les fases del projecte ha d’anar  a càrrec de la responsable del 
projecte, amb l’assistència de la becària del projecte, el treball de la qual haurà de 
materialitzar les propostes. Els professors participants en el projecte n’hauran fet el 
seguiment a través de reunions informatives i contribuiran amb les seves crítiques i 
aportacions a la millora de les propostes contingudes en el projecte. 
 
 
3. Resultats obtinguts 
 
Els treballs efectuats es concreten, per tant, en els següents ítems: 
 
 

1. catàleg de continguts i competències mínimes a adquirir a l’assignatura Geografia 
Humana. 

 
2. quadre de distribució de crèdits EC TS en classes presencial i treball no presencial 

dels alumnes. 
 

 
3. exercicis individuals, destinats a valorar la capacitat d’estructurar idees, expressió 

escrita i gràfica, presentació etc. 
 

4. treballs en equip, destinats a fomentar l’esperit de divisió del treball i de cooperació 
entre els estudiants i a mostrar el guany individual del treball col·lectiu. 

 
5. proves objectives, destinades a valorar l’adquisició de conceptes i de continguts 

bàsics. 
 

6. preguntes d'autoavaluació, amb la finalitat que l’estudiant pugui fer el seu propi 
seguiment de l’adquisició de coneixements. 

 



 
 

 

7. qüestionaris d’autovaloració del exercicis individuals i dels treballs en equip, amb 
l’objectiu que els alumnes reflexionin sobre el treball realitzat i que serveixin de base 
per a contrastar amb la valoració del professor. 

 
L’objectiu final és que l’estudiant pugui ser avaluat de manera contínua en el portafoli que 
recull el treball acumulat al llarg del curs. 
 
 
Tot el treball realitzat s’ha reunit en suport html (en fitxers adjunts)  a efectes de la seva 
difusió, contenint apartats sobre: 
 
- presentació de la web 
- objectius i competències 
- blocs temàtics (continguts, lectures obligatòries, preguntes autoavaluació i exercicis 
individuals) 
- crèdits ECTS 
- treballs en equip 
- avaluació (criteris, proves objectives en línia, qüestionari d’autovaloració) 
 
L’avaluació dels resultats es realitzarà en finalitzar aquest curs 2007-2008 quan es tindrà 
informació sobre les qualificacions obtingudes pels estudiants, sobre la taxa de superació de 
l’assignatura i es podrà examinar el portafoli de cada estudiant per detectar les anomalies de 
la qualificació si no han pogut contemplar la progressió real dels estudiants al llarg del curs. 
Així mateix, es valoraran els índexs d’utilització del dossier electrònic (atès que la UB 
proporciona informació quantitativa sobre els accessos) i la participació del estudiants en 
altres activitats proposades. 
 
La difusió d’aquest projecte entre els professors de Geografia permetrà així mateix recollir un 
seguit d’opinions que contribuiran a la valoració dels resultats. 
 
A més de l’avaluació dels resultats amb estudiants reals que es podrà fer a partir del juny de 
2008, queda pendent també en finalitzar aquest projecte, i tal com ja ha estat dit, la 
incorporació de les propostes al Campus Virtual de la UB que utilitza la plataforma Moodle i 
que permetrà experimentar, aprofundir i millorar els resultats aconseguits fins ara. 
 
 



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00078, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 12 de desembre de 2007 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


