
 
 

 

 
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. 
Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica  
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Cognoms 
Maiche Marini 
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Alejandro.Maiche@uab.es 
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Departament de Psicologia Bàsica, Universitat Autònoma de Barcelona 
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2006MQD00068  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Laboratori virtual, aprenentatge autònom, processos cognitius, Moodle   
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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) 
El Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica (LVPB) és una eina que acompanya a l’estudiant en un recorregut a través 
d’experiments que s’han convertit en clàssics de la Psicologia Cognitiva. La plataforma reprodueix experiments 
provinents de l’estudi de l’atenció, l’emoció, el llenguatge, la memòria, la motivació, el pensament i la percepció.  
En cada experiment, el LVPB presenta un text introductori amb alguns articles de referència on es van proposar per 
primera vegada aquests experiments.  
El LVPB es basa en la plataforma d’e-learning Moodle, el que permet que cada estudiant tingui el seu propi espai en el 
qual guardar les dades, els resultats i les anàlisis que hagi realitzat. Tota la interacció amb el sistema queda 
enregistrada i pot ésser consultada tant per l’estudiant com pel seu professor en qualsevol moment. Això permet que el 
LVPB pugui ser utilitzat també com a eina d’avaluació per part del professor. 
La plataforma es troba disponible en la següent adreça: http://psicovirtual.uab.es/lvpb      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The Virtual Laboratory of Cognitive Psychology (LVPB) is an available web tool that pretend to accompanies the student in his 
itinerary through the most classic experiments in Cognitive Psychology. The platform replays experiments coming from the study of 
Attention, Emotion, Language, Memory, Motivation, Thought and Perception. 
In each experiment, the LVPB presents an introductory text with the articles of reference of the topic ans specifically the article 
where these experiments were first proposed. 
The LVPB is based on Moodle (e-learning platform). This permits that each student has his own space for save data generated by the 
different experiments and also the results and the analyses that he/she has carried out. All the interaction with the system is recorded 
and can be consulted by the student as well as by the teacher at any moment. This allows that the LVPB can be used also as an 
assessment tool by teachers. The platform is available in the following address: http://psicovirtual.uab.es/lvpb 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

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. 
 
Context i Motivació per al projecte 

Les primeres discussions i idees d’aquest projecte daten de l’any 2005. Durant aquest any, alguns dels 

professors que ara formen part del projecte van mantenir converses sobre la possibilitat d’engegar 

algun tipus de laboratori virtual de psicologia, en la línia dels que hi havia i hi ha a la xarxa d’internet 

en parla anglesa (http://coglab.wadsworth.com/, http://epsych.msstate.edu/index.html). Els motius eren 

fonamentalment dos.  

El primer deriva de la complexitat que suposa dissenyar, organitzar i posar en funcionament un 

experiment de psicologia. Els que s’han dedicat a aquesta tasca, en el marc de les pràctiques de les 

assignatures dels processos psicològics bàsics (aprenentatge, atenció, percepció, memòria, ...), 

coneixen prou bé els entrebancs de tot plegat. L’elaboració ad hoc dels materials, els medis materials i 

econòmics necessaris (fonamentalment ordinadors ad hoc i llicències de programes), el temps dedicat a 

la configuració de l’experiment, la impossibilitat en alguns casos de no poder replicar fidelment 

l’experiment, la coordinació entre el professor, els estudiants i els participants, i la dificultat de comptar 

in situ amb participants adients per a l’experiment, són alguns dels elements que mostren la 

complexitat del conjunt de la tasca, tot i que el llistat d’obstacles amb els quals de vegades ens trobem, 

és bastant més extens.  

El segon motiu era conseqüència de que, en aquells moments, albiràrem, pressuposàrem alguns dels 

problemes que podien sorgir de l’aplicació a l’Àrea de Psicologia Bàsica de les directrius de 

convergència europea dels estudis d’ensenyament superior.  En concret, entreveiérem la dificultat de 

portar a terme adequadament algunes de les activitats individualitzades de les matèries relacionades 



 
 

 
 
 

amb els processos psicològics bàsics esmentats anteriorment. Creguérem que acomplir amb 

l’adquisició de la competència de saber realitzar adientment experiments en aquesta matèria, suposaria 

una feina ingent per al professorat, en el cas que aquesta competència s’hagués d’adquirir mitjançant la 

pràctica en el laboratori “real”. 

Per aquests motius, el grup pioner de  professors establí converses amb alguns companys de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de les Illes Balears, per tal de donar forma a una 

proposta de laboratori virtual que abastés la majoria de processos psicològics bàsics, els quals haurien 

de ser probablement objecte d’ensenyament en els nous graus, com actualment així es confirma. El 

recurs didàctic “virtual” que volíem oferir anava dirigit als professors per tal que en fessin ús per a 

l’aprenentatge, per part de l’estudiant, d’alguns fonaments de la psicologia experimental i la psicologia 

cognitiva, mitjançant una sèrie d’experiments clàssics en el camp d’aquesta darrera. Aquest recurs 

evitaria l’ús de la costosa infraestructura dels laboratoris experimentals de psicologia i permetria un ús 

més individualitzar per a l’estudiant, defugint dels grups nombrosos típics en aquesta mena de 

pràctiques. Des d’aquest inici es va entreveure que el recurs també podia suposar un ajut escaient per a 

algunes de les matèries de l’Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament, en el sentit 

d’exemplificar alguns dissenys experimentals, conèixer alguns procediments experimentals i obtenir 

dades directes dels experiments realitzats, sobre les que després aplicar les tècniques estadístiques 

pertinents. 

Com a experiència prèvia alguns membres de l’equip havien creat un taller online d’il·lusions visuals 

(http://psicovirtual.uab.es/ilusions/) en el marc de la Setmana de la Ciència de 2005 i que en el marc de 

la Setmana de la Ciència de 2006 s’amplià a il·lusions de pensament. En aquest taller ja es mostra 

lleugerament el procediment experimental genèric a seguir per contrastar hipòtesis en el marc de 

l’estudi de la visió i del pensament. 

 

Desenvolupament del projecte. 

L'equip definitivament fou conformat per 13 professors de psicologia bàsica pertanyents a la UAB (9) i 

a la UIB (4), una becària i tres informàtics. La direcció del projecte va ser mantinguda per un nucli més 

reduït de persones format per quatre professors (tres de la UAB i un de la UIB), la becària del projecte i 

l'informàtic responsable. Aquest nucli de treball es manté actiu en l'actualitat en tasques de 

manteniment del Laboratori. En la pàgina d'entrada al Laboratori es pot visualitzar el llistat complet 

d'integrants del grup i les seves funcions en el projecte. 

Les principals accions que s’han dut a terme durant el desenvolupament del Laboratori es poden 

resumir en quatre etapes. En primer lloc, es va definir l’estructura general del Laboratori. Aquest punt 

inclou la definició de les fases del recorregut d’un experiment, de la interacció amb l’estudiant i de les 

possibilitats de mesura de les variables dels experiments per part de la plataforma informática. La 

segona etapa fou l’elecció dels experiments i les implementacions específiques que requereixen cada 

un d’ells. La tercera etapa va correspondre al muntatge tècnic de les interaccions en cadascuna de les 

fases. Aquest muntatge requeria de coneixements específics per a Moodle, Flash i llenguatge Php. 

Finalment, l’última etapa constà fonamentalment de la creació dels textos que acompanyen cadascuna 



 
 

 
 
 

de les fases dels experiments (presentació, instruccions i ajudes per a l’anàlisi de dades), com també la 

redacció del manual de l’usuari. 

Per tal d’acomplir amb els plantejaments esmentats a l’apartat anterior, es decidí que la unitat bàsica 

d’aprenentatge del laboratori virtual seria “un experiment”. Amb l’objectiu d’assolir les fites d’un 

coneixement idoni del disseny, de l’execució i de l’anàlisi de dades de cada experiment es fa necessari 

establir un recorregut dirigit als nostres estudiants, el qual perfilàrem en 3 fases. 

La primera fase s’anomena Presentació, la qual consisteix en una introducció documentada de 

l’experiment, amb l’objectiu d’anivellar l’estudiant amb el coneixement relacionat a les preguntes que 

van motivar l’experiment en qüestió. D’aquesta forma, es presenta un text sobre l’experiment, redactat 

pels professors de l’equip especialistes en el tema. Aquest text esmenta i comenta l’article original en el 

qual l’experiment es va publicar per primer cop. A més a més, en el text apareix un enllaç amb l’article 

original, presentat en format pdf. Tot plegat suposa un valuós material per aprofundir en els conceptes 

claus de l’experiment i que l’estudiant ha de comprendre abans de passar a les fases següents. A 

continuació es mostra la pàgina de presentació d’un dels experiments: el de l’efecte Stroop. 

 
 

La segona fase es basa en l’administració de la prova de l’Experiment concret. Aquí, l’estudiant pot 

actuar com a participant experimental o bé com a experimentador, en el cas que administri la prova a 

una altra o altres persones. En primer lloc, apareixen les instruccions escaients per a cada experiment (a 

la figura següent es mostren les corresponents a l’experiment Stroop) i després l’usuari col·labora com 

a participant experimental. Sembla convenient que l’estudiant, primerament realitzi la prova com a 

participant, per tal de conèixer de primera mà la tasca del participant. Després, a partir del disseny 

establert prèviament por realitzar les administracions que consideri oportunes a quantes persones es 

trobi pertinent. De forma que l’experiment li permet practicar amb conceptes de la psicologia 

experimental com ara el disseny de mesures repetides, amb variables (grau de somnolència, renou 



 
 

 
 
 

ambiental, ...) a les quals un participant pot passar per diferents nivells, i el disseny de mesures 

independents en el que un participant només forma part del grup d’un nivell de la variable (sexe, edat, 

...). Tots els experiments s’han implementat en llenguatge Flash Macromedia, la qual cosa permet una 

mesura acurada de les dades obtingudes en la interacció amb el participant (temps de reacció, nombre 

d’errades, ...). La plataforma registra cada interacció del participant amb l’experiment, generant un 

registre d’assaig. Diversos assaigs conformen una sessió, les dades específiques d’execució d’aquesta 

sessió es guarden (variables independents i dependents per a cada assaig), com també les dades 

generals (hora, nom de l’estudiant, experiment, etc.).  

 
 

La tercera fase, Resultats, es fonamenta en l’anàlisi de les dades i l’elaboració de l’informe. Així, en 

aquesta fase es disposa de 3 pestanyes amb sengles funcions: “Analitzar”, “Gràfiques” i “Informe”.  

Analitzar: en aquesta pestanya es presenta una matriu dinàmica per a cada experiment que permet 

treballar amb les dades (ordenar, seleccionar i depurar casos, com també generar gràfiques) per tal que 

l’estudiant comenci a deduir possibles relacions entre les variables de l’experiment. Aquest procés 

resulta essencialment pràctic per a l'aprenentatge d’alguns conceptes de caire experimental. S’han 

introduït uns quadres d’ajuda per tal de guiar a l’estudiant en l’anàlisi de dades i en l’aprenentatge 

esmentat, amb enllaços al text de presentació.  

Gràfiques: en aquesta pestanya apareixen totes les representacions gràfiques que els estudiants hauran 

generat a partir de les dades seleccionades a la matriu. Les gràfiques són pròpies per a cada experiment. 

Segons els objectius de l’experiment, poden ser gràfiques de barres, de coordenades, del nombre 

d’errades, del temps de reacció, etc. Aquestes gràfiques es poden desar i recuperar en qualsevol 

moment a aquesta pestanya.   

 



 
 

 
 
 

 
Informe: el Laboratori disposa d’un editor de text, amb l’objectiu que l’estudiant redacti un informe on-

line, seguint les pautes i apartats d’un informe científic clàssic. Per fer-ho, es presenta a l’editor de text 

una plantilla que orienta a l’estudiant en la redacció de l’informe. L’estudiant té la possibilitat de 

guardar i recuperar l’informe, importar les gràfiques que ha realitzat i altres funcions pròpies d’un 

editor de text. Una vegada que l’estudiant l’ha acabat, pot enviar-lo al professor a través del laboratori. 

El professor rebrà un avís que té l’informe per valorar, amb la possibilitat de retornar l’informe 

corregit, amb els comentaris pertinents i avaluar-lo mitjançant una qualificació. Per tant, el LVPB 

disposa també d’un instrument d’avaluació còmode i eficient. 

 



 
 

 
 
 

 

El Laboratori, en aquests moments, està composat de deu experiments representatius dels principals 

processos psicològics (memòria, llenguatge, motivació i emoció, atenció,  percepció i pensament). 

Concretament, els experiments que conformen el Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica són els que es 

mostren a la taula 1. Això no obstant, l’aplicació està preparada per a la incorporació de nous 

experiments. És a dir, en qualsevol moment, seguint les pautes esmentades i el treball escaient, es pot 

implementar un nou experiment si es considera pertinent. Aquesta característica va ser considerada des 

del primer moment, per tal d’aconseguir una eina flexible i pràctica per a l’aprenentatge universitari. 

Taula 1: Els 10 experiments implementats al LVPB actualment amb el seu article de referència per cada cas. 
Experiment Procés Referència article 

Significació i Memòria Memòria 

Moscovitch, M., & Craik, F.I.M., Depth of processing, 

retrieval cues, and uniqueness of encoding as factors in 

recall. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 

1977, 16, 151-171. 

Funció de Sensibilitat al Contrast Percepció 

Campbell, F. W. and Robson, J. G. (1968). Application of 

Fourier analysis to the visibility of gratings. J. Physiol. 

(Lond.), 197:551--566. 

Rotació Mental Percepció 
Shepard, R. and Metzler. J. (1971). Mental rotation of three 

dimensional objects. Science, 171, 701-3. 

Stroop Emocional Emoció 

McKenna, F. P., & Sharma, D. (1995). Intrusive cognitions: 

An investigation of the emotional Stroop task. Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and 

Cognition, 21, 1595-1607. 

Test de Iowa Emoció 

Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H., & Anderson, S. 

W. (1994). Insensitivity to future consequences following 

damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50, 7-15. 

Stroop clàssic Atenció 
Stroop, J.R. (1935). Studies of interference in serial verbal 

reactions. Journal of Experimental Psychology, 28, 643-662. 

Compatibilitat de Flancs Atenció 

Eriksen, B.A., & Eriksen, C.W. (1974). Effects of noise 

letters on the identification of a target letter in a nonsearch 

task. Perception & Psychophysics, 16, 143-149. 

Tasca de Decisió Lèxica Llenguatge 

Forster, K.I, Chambers, S.M. (1973). Lexical access and 

naming time. Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior, 12, 627-635. 

Ancoratge Pensament 
Tversky, A. and Kahneman, D. (1974). Judgement under 

uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1130. 

Emmarcament Pensament 

Tversky, A. & Kahneman, D. (1981): The framing of 

decisions and the psychology of choice. Science, 211,   453 - 

458. 

 

 



 
 

 
 
 

Resultats. 

La plataforma està implementada en Moodle. El Moodle és un sistema de gestió de cursos orientat a 

l’aprenentatge a distància. El sistema permet la creació de cursos virtuals i la interacció estudiant-

professor a través de diferents mitjans (wiki, fòrums, qüestionaris, intercanvi d’arxius, enllaços a 

pàgines web, etc.) En aquest sentit, l’estudiant treballa sempre amb una interfície del Moodle prou 

intuïtiva. El Laboratori es troba actualment disponible al servidor de la Facultat de Psicologia de la 

UAB i es pot accedir mitjançant la següent adreça: http://psicovirtual.uab.es/lvpb 

Per accedir-hi com usuari registrat és necessari omplir un breu qüestionari en el qual s’especifica 

l’usuari i la contrasenya que permetran la identificació de l’estudiant al llarg de tota la interacció amb 

el Laboratori. El Moodle permet la configuració de cursos independents, és a dir, un professor pot 

sol·licitar l’obertura d’un curs en el qual només hi accediran els seus alumnes (mitjançant una 

contrasenya que el professor els lliurarà i que haurà obtingut quant s’hagi aprovat el seu curs), hi 

figuraran els experiments que consideri convenients, com també podrà seleccionar les eines pròpies de 

Moodle que estimi oportunes com wikis, fòrums, entre d’altres.  

Des de la seva implementació, al desembre de 2007, fins a l’actualitat, el LVPB ha registrat 1515 

usuaris, en la gran majoria alumnes de les assignatures de Psicologia Bàsica de la UAB i de la UIB. La 

idea que en aquests moments es maneja és que, en funció de les possibilitats, el LVPB estarà obert per 

als professors de la resta de l’estat, tot i que aquesta obertura dependrà, en bona part, de les 

experiències prèvies i de les possibilitats materials i humanes que es disposin. Aquesta fase d'obertura 

total del Laboratori suposa la possibilitat que qualsevol professor de psicologia d'una universitat 

espanyola sol·liciti l'obertura del seu curs en el Laboratori.  

Tot i que no disposem encara de cap estudi comparatiu específic que ens permeti confirmar els 

avantatges diferencials (didàctics, logístics, d’auto-aprenentatge i tècnics) que hauria de proveir l’ús del 

LVPB, en relació a les estratègies docents més convencionals a les que complementa o substitueix, sí 

que disposem d’una primera aproximació sobre el nivell de satisfacció dels estudiants consistent en una 

enquesta de satisfacció efectuada a 118 alumnes de 1er de Psicologia que van realitzar les pràctiques de 

l’assignatura Atenció, Percepció i Memòria de la UAB utilitzant el LVPB. 

Els avantatges més valorats pels alumnes són “l’autonomia” per a l’aprenentatge de continguts teòrics i 

pràctics; és a dir, el fet d’aprendre quan un vol i des d’on es vol; “els materials”, és a dir, que l’alumne 

tingui a l'abast tot el material que necessita per seguir l’assignatura i; “la navegació” que l’alumne es 

pugui moure’s fàcilment pel LVPB i tingui a l’abast tota la informació que necessita. 

Tanmateix, des de l’inici d’aquest projecte, també es va entreveure que el recurs també podia suposar 

un recurs escaient per a la docència de les altres àrees de coneixement de la psicologia. Particularment, 

podia resultar una eina útil per a reforçar l’aprenentatge de les matèries de l’Àrea de Metodologia de 

les Ciències del Comportament, ja que permetria exemplificar de forma ràpida, simple i accessible 

alguns dels dissenys experimentals més característics, així com obtenir dades directes dels experiments 

realitzats, sobre les que després aplicar les tècniques d’anàlisi estadística pertinents. 



 
 

 
 
 

A banda d’aquest enfocament més didàctic com a dinamitzador de l’aprenentatge, el LVPB, per la seva 

naturalesa fonamentada en l’experimentació, també suposa un útil recurs per a la recerca en el que 

refereix al recull i explotació de dades experimentals. En aquest sentit, pel que fa a la realització 

d'experiments online, tenim la possibilitat d’accedir a mostres significativament més grans, i tot això 

d'una forma molt més còmoda i econòmica gràcies a les dades generades pels estudiants durant els 

experiments. Això comporta que els professors o estudiants que ho desitgin poden obtenir el conjunt de 

dades generades pels usuaris en un experiment concret, o bé en una sessió ad hoc. 

 

Prospectiva. 

Com s’ha insinuat anteriorment, el Laboratori no és un eina tancada i finalitzada. El grup coordinador 

del projecte (6 membres) segueix actiu per tal de millorar i augmentar les prestacions del Laboratori. 

D’una banda, s’estan realitzant proves amb els cursos esmentats, per tal de detectar entrebancs i 

resoldre’ls de forma conseqüent. D’altra banda, el grup manté conversacions amb algunes institucions 

per tal que donin suport al manteniment d’aquest projecte, atès que, per una part, requereix que una 

persona faci les funcions de manteniment (obrir cursos, aclarir dubtes als usuaris, canvis, etc.) i per 

altra part, el sistema requereix d’un servidor prou potent que no faci patir als usuaris inconvenients 

procedents de  la tecnologia informàtica. De totes formes, i de moment, aquestes conversacions no han 

tingut el fruit que desitjaríem. Això no obstant, la Facultat de Psicologia de la UAB ha mostrat un 

suport prou categòric envers el Laboratori i en la mesura de les seves possibilitats, per tal que aquest 

continuï amb les activitats docents iniciades. 

Actualment, gràcies a l’obtenció de la distinció Jaume Vicens Vives obtingut per aquest projecte1 es 

posa en marxa l’ampliació del nombre d’experiments per tal que el Laboratori pugui oferir el màxim 

d’activitats experimentals de cara a un bon aprenentatge de l’estudiant de psicologia i a una còmoda 

gestió de l’activitat per part del professorat. 

A mode de conclusió podem dir que els resultats preliminars dels que disposem actualment auguren un 

alt grau d'utilització del LVPB per part dels professors de Psicologia Bàsica en l'estat espanyol i, 

previsiblement, en el món acadèmic Llatinoamericà.  

S’espera que, a curt termini, la utilització del LVPB reverteixi en un augment del coneixement 

compartit sobre els principals experiments en els què es basa bona part del coneixement que s'imparteix 

en les assignatures de l'àrea de Psicologia Bàsica. Tanmateix, s’espera que la utilització de la 

plataforma contribueixi a  precisar el perfil de competències necessàries per a la formació d'un psicòleg 

                                                           
1 La distinció Jaume Vicencs Vives a estat atorgada a un grup de professors i professores de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la seva tasca d’innovació i millora de la qualitat 
docent, de la qual se’n destaca la creació i manteniment d’un laboratori virtual de psicologia que permet als 
estudiants l’exploració de fenòmens fonamentals en la psicologia mitjançant la replica d’experiments 
clàssics que impliquen diferents assignatures. Mes informació en: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgne
xtoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=cb7b32455774c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&newLang=es_ES 
 



 
 

 
 
 

cognitiu de perfil investigador i es converteixi en una eina útil perquè els estudiants aprenguin a partir 

de la seva pròpia experiència. 

Finalment, volem indicar que aquest Laboratori ha estat el primer laboratori en parla catalana i 

castellana, i que no coneixem cap altre projecte similar comparable, en el qual ens haguem pogut 

fonamentar. Això ha suposat que les idees de planificació, organització i desenvolupament hagin hagut 

de sortir quasi originàriament de l’equip de professors de la UAB i de la UIB, idees amb defectes i 

virtuts, però que ara ja permeten tenir una referència per engegar algun projecte similar, o per continuar 

amb el nostre projecte “inacabat”, tal com hem volgut deixar palès en aquest escrit,  

Un projecte acabat és un projecte mort, mentre que un projecte inacabat és un projecte viu  

(i per molts d’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 2006MQD00068, 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, 24 de març de 2009 
 
 
 
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. 
 
 


