
 
 

 

 
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. 
Àrab en línia (2) 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Mònica 

Cognoms 
Rius Piniés 

Correu electrònic 
monica_rius@ub.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00052  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
llengua àrab - docència de llengües - ECTS - ensenyament semipresencial - filologia 

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) 
Des que es va concedir l’ajut (juliol 2006) fins a dia d’avui (desembre 2007) l’equip que porta endavant el projecte Àrab 
en línia (http://www.ub.edu/luga/AeL) ha estat desenvolupant el projecte Àrab en línia (2). A més a més, s’ha constituït 
en Grup Luga d’Innovació Docent de la UB (http://www.ub.edu/luga), ja que hi ha la ferma voluntat de seguir treballant 
en la mateixa direcció, des de la convicció que és una iniciativa que dóna resultats a mitjà i llarg termini. 
Els objectius que es varen proposar (elaborar paquets d’exercicis de llengua àrab adreçats al 2n nivell; produir materials 
compatibles amb els crèdits europeus i les assignatures semipresencials; i dissenyar unes pràctiques homogènies per 
al primer i segon nivell de llengua àrab) han estat plenament assolits.  
Seguint la dinàmica prevista, primer es va estudiar el material didàctic que s’havia adquirit i es varen dissenyar nous 
exercicis. D’altra banda, es va començar a fer una primera anàlisi dels exercicis que ja estaven penjats a la xarxa, tot i 
que aquest aspecte es va considerar millorable, ja que no es va aconseguir establir un sistema d’enquestes, sinó que 
els usuaris es van posar en contacte amb l’equip de manera espontània. Gràcies al servei analític de la pàgina web es 
va detectar que moltes de les visites procedien d’arreu del món, de manera que es va tornar a dissenyar la pàgina per 
tal d’adaptar-la als nous continguts, però de la mateixa manera es volia que la interfície estigués disponible, igualment, 
en altres idiomes. D’aquesta manera, ha passat a ser un autèntic portal d’aprenentatge de la llengua àrab, més si es té 
en compte que, a més a més del que s’havia previst, s’han inclòs materials que comencen des de la lecto-escriptura, 
així com també una part teòrica que l’estudiant pot d’utilitzar abans de fer les pràctiques.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Luga, one of the University of Barcelona’s official Teaching Innovation Groups (http://www.ub.edu/luga), has been running 
the project Arabic on line (2) since July 2006 until December 2007. We aim to continue expanding the project, as we are 
confident that it will bring positive results in the medium and long term.  
 
The objectives proposed (to provide materials for second year students of Arabic compatible with the requirements of the 
EHEA, and then to prepare homogeneous practice exercises for first and second year students) have been successfully 
achieved.  
 
With a view to introducing improvements, we have also reappraised the contents currently available on the website. We have 
received feedback from users who have contacted us on their own initiative, but we have not yet canvassed them in order to obtain a 
fuller idea of their opinions: this is an area that we aim to develop. We also noted that the website has been visited by people from 
all over the world, and as a result we have now introduced a multilingual interface. This has really established Arabic on line as a 
portal for the study of the Arabic language, especially since we have now included materials for beginners and an introductory 
section covering theoretical aspects that students may consult before attempting the exercises. 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
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. Preliminars 

Des que es va concedir l’ajut (juliol 2006) fins a dia d’avui (desembre 2007) l’equip 
que porta endavant el projecte s’ha constituït en Grup d’Innovació Docent de la UB. 
La  tasca no era nova, s’havia  iniciat el 2005, però hi ha  la  ferma voluntat de seguir 
treballant en la mateixa línia, ja que s’entén que és una iniciativa que donarà resultats 
a mitjà i llarg termini. 

2. Desenvolupament del projecte 

L’equip pedagògic, doncs, ha estat  treballant al  llarg del 2006  i el 2007,  tenint en 
compte que ja havia començat a fer‐ho l’any anterior. Seguint la dinàmica prevista, a 
principi d’any ‐durant el primer trimestre‐, varem analitzar el material sobre llengua 
àrab així com també sobre docència de llengües estrangeres que havíem adquirit. En 
aquest  sentit,  la  compra  de  material  bibliogràfic  va  ser  superior  a  la  prevista, 
principalment  per  dues  causes.  La  primera  és  l’elevat  cost  d’aquest  tipus  de 
bibliografia  –normalment  d’importació‐;  i  la  segona  és  que  recentment  han  anat 
apareixent al mercat novetats que han resultat de gran utilitat. D’altra banda, varem 
començar  a  analitzar  el  resultat  dels  exercicis  que  ja  estaven  penjats  a  la  xarxa. 
Aquesta  anàlisi  va  ser  poc  sistemàtica,  ja  que  no  es  va  poder  establir  un  sistema 
d’enquestes, sinó que els usuaris es van posar en contacte amb nosaltres de manera 
espontània. Varem detectar que moltes de les visites procedien de països d’Amèrica 
Llatina,  Europa  i Àsia,  fet  que  ens  va  fer  reflexionar  sobre  el  perfil  dels  nostres 
usuaris.  



 
 

 

Durant el segon i tercer trimestre varem dissenyar nous exercicis i varem plantejar‐
nos, a partir de l’experiència que ja teníem, com volíem que fos la nova pàgina web. 
També varem decidir posar  a  l’abast materials que  comencessin des del grau més 
elemental, és a dir,  la  lecto‐escriptura.  Igualment, es va dissenyar per a  tota  la part 
pràctica,  la  seva corresponent explicació  teòrica, de manera que  l’estudiant pogués 
fer un  repàs previ  al  treball pràctic o,  en  el  seu  cas,  entendre quina  era  la  solució 
correcta dels exercicis proposats. 

 

Finalment,  durant  el  quart  trimestre  es  varen  dur  a  terme  gravacions  del 
vocabulari, conjugacions de verbs i instruccions per tal que tot el material que hi ha a 
la  web  tingués  associat  un  arxiu  de  so.  Així  doncs,  a més  a més  d’aprendre  la 
pronunciació  de  tots  els  mots,  també  varem  poder  confeccionar  un  nou  tipus 
d’exercici. És en aquest període, doncs, que es va anar implementant els exercicis –i 
la  seva  corresponent  part  teòrica‐  a  la  xarxa.  Aquest  darrer  procés  va  ser  més 
complicat del que prevèiem, ja que l’augment dels materials va fer que haguéssim de 
replantejar  completament el disseny  inicial de  la web del projecte, que  s’ha acabat 
convertint en un autèntic portal d’aprenentatge de la llengua àrab. A més a més, es 
va  “arabitzar”  el  conjunt,  de manera  que  el  català  s’utilitzés  només  a  la  pàgina 
principal de  benvinguda. Val  a dir  que, donat  que  bona part dels usuaris  no  són 
catalanoparlants, també es va fer una pàgina d’inici en castellà, anglès i francès. 

La col∙laboració amb el Punt de Suport a la Docència de la UB ha estat molt efectiva 
i,  a  més  a més,  ha  aconseguit  reduir  les  despeses,  ja  que  no  ha  estat  necessari 
contractar un dibuixant per  al projecte  com  s’havia previst  inicialment. El  resultat 
(disseny i funcionament de la pàgina web) ha contribuït en gran mesura a la millora 
del conjunt. De  tota manera, aquest nou  funcionament ha produït un plantejament 
diferent,  el  resultat  del  qual  és  que  les  noves  il∙lustracions  no  són  dibuixos,  sinó 
fotografies. Així doncs,  s’han aconseguit dos objectius: una  imatge més moderna  i 
una acceleració en la producció d’imatges. 

Recordem  que  la  finalitat  del  projecte,  pel  que  fa  al  professorat,  té  com  a  eixos 
principals  potenciar  la  coordinació  i  homogeneïtat  de  les  assignatures  de  llengua 
impartides  per  diferents  professors;  coordinar  i  homogeneïtzar  les  pràctiques, 
independentment del professor que les imparteixi i del grup a què pertanyi l’alumne; 
i  iniciar  la  implantació  de  materials  compatibles  amb  els  crèdits  europeus  i  les 
assignatures semipresencials. Mentre que pel que fa a l’alumnat, la finalitat principal 
pot dividir‐se en tres línies: millorar la dinàmica de l’aprenentatge de la llengua àrab, 
evitant  la  formació  excessivament  teòrica;  fer que  l’alumne gestioni  el  seu  temps  i 
ritme  d’aprenentatge,  potenciant  la  seva  autonomia  i  actitud  activa;  i  facilitar  el 
reciclatge  i manteniment  de  la  llengua  als  alumnes  de  nivells  superiors.  Com  a 
consideració prèvia a  l’avaluació dels  resultats,  cal  tenir en  compte que el projecte 
està pensat per  tal  que  es  vagi desenvolupant  al  llarg de diversos  anys, per  això, 
l’acompliment  dels  objectius  és  gradual.  En  efecte,  els  objectius  que  es  varen 
proposar per aquest període (elaborar paquets d’exercicis de llengua àrab adreçats al 
2n nivell; produir materials compatibles amb els crèdits europeus  i  les assignatures 
semipresencials; i dissenyar unes pràctiques homogènies per al primer i segon nivell 



 
 

 

de llengua àrab) han estat plenament assolits. D’aquesta manera es posa en evidència 
que el grau d’adequació dels objectius a la finalitat és força elevat. 

Algunes  de  les  accions  dutes  a  terme  per  aconseguir  els  objectius  es mantenen 
dintre del que es va preveure en la sol∙licitud del projecte, com per exemple, analitzar 
i delimitar els continguts específics que ha d’assolir l’alumnat de segon nivell per tal 
d’elaborar  els  exercicis  que  cobreixin  aquestes  necessitats.  En  canvi,  la  millora, 
mitjançant  assistència  tècnica  complementària,  del  programari  que  s’utilitza  i  que 
ajudi a resoldre les dificultats derivades de treballar amb llengua àrab (direccionalitat 
de  l’escriptura  de  dreta  a  esquerra)  encara  està  lluny  d’arribar  a  la  seva  fita 
definitiva.  En  aquest  sentit,  els  exercicis  queden  molt  limitats,  encara,  per  les 
dificultats tècniques i seria positiu poder‐les superar per tal de posar a disposició de 
l’usuari una varietat i sofisticació major del que ara s’ofereix. 

3. Pressupost del projecte 

Dels 12.200 € demanats,  l’AGAUR va concedir un ajut de 7.700 €, de manera que 
s’ha hagut de fer un rigorós estudi de prioritats. En primer lloc, poder comptar amb 
un becari de Filologia Àrab ha estat molt eficaç,  ja que ha pogut  fer‐se càrrec de  la 
materialització dels exercicis i, per tant, ha quedat en mans de l’equip docent la tasca 
de disseny dels materials. A més a més, aquest becari ha rebut una formació pràctica 
que ha  incidit positivament en  la seva proficiència. En  segon  lloc,  tal  i com  ja  s’ha 
comentat, un canvi molt important en el nostre funcionament ha vingut derivat de la 
col∙laboració amb el PSD del CRAI de Lletres de la UB, que ha representat un estalvi 
econòmic, però que  també ha  alentit  lleugerament  el  ritme de  treball  (no  tant per 
l’elaboració d’imatges en si, sinó per la coordinació entre els dos equips).  

D’altra banda,  tal  i com s’ha esmentat, el material bibliogràfic ha passat a ser una 
despesa major  del  que  s’havia  previst,  tot  i  que  aquest  ritme  de  despesa  no  serà 
necessari  en  els  propers  dos  anys.  Enguany  s’ha  d’afegir  la  novetat  d’introduir 
gravacions de  so. Així doncs,  s’ha  fet una  selecció per  tal d’obtenir  locutors natius 
que  reunissin  una  sèrie  de  qualitats  i  que,  al  seu  torn,  es  complementessin 
(home/dona, oriental/occidental). La mateixa UB té un servei d’Audiovisuals que ha 
col∙laborat eficaçment en la part tècnica.  

Com  és  habitual,  l’equip  considera  indispensable  la  presència  en  congressos,  de 
manera que pugui ser  testimoni d’experiències similars així com donar difusió a  la 
feina  feta. Aquest  any  es va  creure molt  convenient  assistir  al XIV  Simposi de    la 
Sociedad  Española  de  Estudios  Árabes  (SEEA),  ja  que  és  un  fòrum  d’arabistes  de 
reconegut prestigi. 

4. Conclusions 

Donem per tancada la segona fase del projecte que, des del nostre punt de vista, ha 
fet créixer i millorar en un percentatge altíssim la llavor que havíem plantat el 2005. 
De  tota manera,  i  tenint en compte que  l’objectiu  final és posar a  la disposició dels 
alumnes  exercicis per a  tots  els nivells,  el projecte no  està acabat,  sinó que  s’anirà 
desenvolupant durant els propers anys.  



 
 

 

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 2006MQD00052 , 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, 13 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. 
 
 


