
 
 

 

 
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. 
Concepció, disseny i implantació d'un sistema de proves psicomètriques de rendiment acadèmic per a la matèria 
d'Història de la Música 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Màrius 

Cognoms 
Bernadó 

Correu electrònic 
marius.bernado@hahs.udl.cat 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Lleida 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00178 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Història de la Música; avaluació; correcció objectiva; rendiment acadèmic; proves d'elecció múltiple  

Data de presentació de la justificació  
12/12/2007 
 

 
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) 
 
Amb aquest projecte s'ha treballat en la direcció de: 
1) Implementar un nou recurs en un projecte global de millora de la qualitat docent i d’aplicació de les TIC a 
l’ensenyament de les diferents assignatures de la matèria d’Història de la Música a la UdL en curs des de fa alguns 
anys. Concretament, diverses eines per a l’autoavaluació de l’alumnat a través d’un banc de preguntes segons el format 
de les proves psicomètriques (proves objectives en l’avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants o d’elecció 
múltiple). 
2) Arribar a disposar d’un extens banc de preguntes d’elecció múltiple i correcció objectiva en diferents formats, 
ordenades per blocs, temes, nivells de dificultat, etc., que reuneixin els criteris mínims de fiabilitat, objectivitat i validesa 
necessaris per a una correcta avaluació del rendiment acadèmic. Entenem que l’avaluació ha de tenir utilitats diferents 
que van més enllà de la simple puntuació de l’alumnat. Ha de servir també per millorar la docència, per facilitar 
l’aprenentatge de l’alumne, per assegurar un nivell de competència mínim, per discriminar entre estudiants o per 
informar la pròpia institució. 
3) Aconseguir que l’alumne, a través de l’autoavaluació, entengui que aquest tipus de proves són instruments per 
continuar aprenent. En aquest sentit les proves d’elecció múltiple permeten tot un seguit d’opcions que ho afavoreixen. 
4) Elaborar una eina amb capacitat de generar estadístiques, índex de discriminació i de fer l’anàlisi d’items, tot 
permetent anar redefinint i millorant els ítems. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
1) Implementing a new resource in a global project of improvement of the educational quality and of application 
of the TIC in matter of Music History in the UdL in course since some years ago. Precisely, several tools for the 
selfevaluation of the students across a testbank of questions according to the format of objective and multiple 
choice tests. 
2) Managing to have an extensive bank of multiple choice questions with tools for objective correction in 
different formats, arranged by themes, subjects, levels of difficulty, etc, that gather the minimum criteria of 
reliability, objectivity and validity necessary for a correct evaluation of the academic performance.We 
understand that the evaluation has to have different utilities that go beyond the simple punctuation of the 
students. It has to be useful also to improve the teaching, to facilitate the learning of the pupil, to assure a 
minimum level of competence, to discriminate among students or to brief the institution itself. 
3) Achieving that the pupil, through the self evaluation, understands that these sort of tests are instruments to 
continue learning. In this sense the multiple choice tests allows a series of options that favor it. 
4) Elaborating a tool with capacity to generate statistics, rate of discrimination and of making the analysis of 
items, while allowing to keep on redefining and improving the items. 
 

 
 



 
 

 

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. 
 
 

Conclusions del projecte 
 

Concepció, disseny i implantació d’un sistema de proves psicomètriques de rendiment 
acadèmic per a la matèria d’Història de la Música. 

 
Responsable: 

Màrius Bernadó Tarragona 
(Departament d’Història de l’Art i Història Social, Facultat de Lletres, UdL) 

 
D’acord amb el projecte presentat i aprovat, el treball realitzat ha consistit bàsicament en desenvolupar un 
sistema de base de dades amb eines per a l’autoavaluació de l’alumnat a través d’un banc de preguntes 
segons el format de les proves psicomètriques (proves objectives en l’avaluació del rendiment acadèmic dels 
estudiants o d’elecció múltiple). 

Aquesta nova eina ha d’implementar-se en el futur dins el projecte RICERCAR, objecte d’una ajuda a la 
innovació docent anterior, consisteix en un conjunt de recursos en línia posats a disposició de l’estudiantat 
per complementar la docència presencial. En concret allí s’hi han habilitat recursos d’àudio (més de cent 
hores d’exemples musicals), vídeo, imatges, exemples de notació musical, textos, bibliografies…, que els 
alumnes es poden descarregar o consultar en streaming al web prèvia identificació amb login i contrassenya. 
Tots els materials estan ordenats i classificats conforme als blocs i temes del programa de les assignatures. A 
més s’inclouen eines d’informació (agenda, novetats) i de comunicació entre el professorat i l’alumnat. Amb 
l’anterior ajut es va aconseguir fer més accessible aquest material al conjunt de l’estudiantat, bàsicament a 
través de l’accés en xarxa o intranet (http://ricercar.udl.es), a més d'ampliar la tipologia dels recursos fins 
llavors disponibles, que es reduïen als d’àudio.  

D’acord amb la finalitat proposada del projecte s’ha procedit en primer lloc a elaborar un extens banc de 
preguntes d’elecció múltiple i correcció objectiva en diferents formats, ordenades per blocs, temes, nivells de 
dificultat, etc., que reuneixin els criteris mínims de fiabilitat, objectivitat i validesa necessaris per a una 
correcta avaluació del rendiment acadèmic. Actualment s’han introduït i validat més de 500 preguntes 
degudament classificades i ordenades segons els parametres abans esmentats, tot i que el sistema preveu 
que el banc de preguntes pugui anar creixent amb el temps. 



 
 

 

Durant el procès d’elaboració del banc de preguntes s’han desenvolupat indicadors de fiabilitat en el sentit 
que les preguntes definitivament incorporades serveixin per millorar la docència, per facilitar l’aprenentatge de 
l’alumne, per assegurar un nivell de competència mínim, per discriminar entre estudiants i per informar la 
pròpia institució.  

En el projecte presentat es diferenciaven tres nivells de desenvolupament o finalitats. En el primer s’havia de 
definir i desenvolupar el banc de preguntes, nivell que s’ha assolit satisfactòriament gràcies a l’ajut concedit. 
En una segona fase, igualment contemplada en el projecte, aquest banc de preguntes havia de ser ubicat en 
un entorn web, subordinat al projecte RICERCAR. Amb aquesta acció es volia potenciar una finalitat paral·lela 
del projeccte basada en el principi que l’alumne, a través de l’autoavaluació, entengui que aquest tipus de 
proves són instruments per continuar aprenent. Tot i l’interès d’aquest nivell de desenvolupament, la 
diferència entre la quantitat sol·licitada en la proposta del projecte sotmés a la convocatòria (10.000 EUR) i la 
quantitat final atorgada (6.500 EUR) van aconsellar prioritzar la primera fase del treball, deixant per a una 
altra convocatòria la segona, que requereix la participació d’un assessorament tecnològic extern. Un tercer 
nivell es centrava en potenciar la capacitat de generar estadístiques, índex de discriminació i de fer l’anàlisi 
d’items, permetent anar redefinint i millorant els ítems i, en conseqüència, la fiabilitat, objectivitat i validesa de 
la prova. La major part d’eines d’aquest nivell s’han desenvolupat o bé s’han previst en el disseny del sistema 
de bases de dades, restant obertes per a un desplegament futur en el moment en què es pugui facilitar 
l’accessibiilitat a través del web.  

En paral·lel, s’han establert mecanismes d’avaluació del sistema i s’han realitzar proves de funcionament amb 
l’alumnat. 

 

Pla de treball desenvolupat 

Un cop efectuada la necessària reflexió teòrica sobre la finalitat del projecte i sobre les seves possibilitats per 
part dels docents implicats, s’ha procedit a la redacció d’ítems i a la seva validació per part dels docents, de 
consultors externs i del propi alumnat. 

Simultàniament s’ha procedit a estudiar i buidar sistemàticament altres entorns similars, especialment del món 
anglosaxò, ja sigui en suport imprès, en suport digital o de recursos en línia. La major part d’aquests materials 
han estat adquiritrs i depositas al sistema bibliotecari de la UdL.  

Han estat els mateixos docents els que s’han encarregat de dissenyar un entorn de bases de dades 
relacional en el que fos possible sistematitzar, ordenar i classificar tots els materials generats i degudament 
validats. En les condicions vigents del projecte, i donada la impossibilitat de comptar amb l’assitència d’un 
assessorament expert en noves tecnologies aplicades a l’ensenyament i la seva accessibilitat a través del 
web, s’ha optat per generar una base de dades provisional utilitzat programari ja disponible i degudament 
llicenciat. En aquest cas s’ha decidit utilitzar l’aplicatiu de bases de dades FileMaker Pro 8 per la seva 
versatilitat, facilitat d’ús, integració en diversos sistemes operatius i facilitat d’exportació en el moment en que 
es migri a un aplicatiu de base de dades accessible a través de la xarxa, preferiblement utilitzant programari 
lliure. En el seu estat actual, la base de dades —que hem denominat RicercarTest— és plenament adequada 
a les necesssitats concretes del projecte, contemplant la diferent organització de les assignatures en els plans 
d’estudis respectius, la possibilitats d’ordenació i classificació dels ítems, les possibilitats de joc en el nombre 
de distractors, la posada en funcionament d’eines de gestió de l’històric d’usos de cada ítem, la seva 
implementació directa al web (dins del projecte RICERCAR), el disseny d’eines d’optimitzacío de l’accessibilitat, 
la possibilitat de generar informes i estadístiques, etc. En l’Annex es poden veure diverses imatges de 
l’aplicatiu i apreciar la seva versatilitat.  

Per a volcar els materials generats a l’aplicatiu de base de dades s’ha contractat un becari de col·laboració (a 
través del Servei d’Extensió Universitària). La gestió dels arxius d’àudio i el seu processament en formats 
digitals ha estat realitzat pel SEDAI Laboratori d Musicologia. 

 

Com a resultat de les tasques dutes a terme durant el periode de vigència del projecte s’ha aconseguit:  

a) disposar d’un banc de preguntes d’elecció múltiple (més de 500 ítems) en diversos formats (format K, 
variable nombre d’opcions, amb el necessari control dels índex de dificultat i de discriminació, etc), 
degudament discriminades, ordenades i classificades, el grau de validesa, fiabilitat i objectivitat de les quals 
haurà estat testat.  

b) incloure preguntes vinculades a audicions extretes del exemples d’àudio del projecte RICERCAR (no previst 
originàriament en el projecte).  

c) vincular l’ordenació i classificació de le spreguntes a la programació i als temaris de les assignatures 
relacionades amb la matèria d’Història de la Música.  

d) desenvolupar un sistema de recollida d’informació sobre el grau de pertinença dels ítems (definició del 
univers de contingut, tipus d’aprenentatge que es vol avaluar, efectivitat dels distractors i funcionament 
general dels ítems concrets, etc). 

 
 



 
 

 

Justificació del pressupost 

Donades les circumstàncies, devant la impossibilitat de contractar serveis externs per a dur a terme totes les 
tasques de caire tecnològic, s’ha optat per internalitzar algunes accions de suport tecnològic en el tractament 
dels materials d’àudio i escanejat i tractament digital d'imatges a través dels serveis d'un dels Servei 
Científocotècnics de la UdL, el SCT Laboratori de Musicologia. 
 
 
El repartimemnt dels recursos de l'ajut, d'acord amb els conceptes pressupostats en el projectes és el 
següent: 
 

Concepte Quantitat pressupostada Despesa efectuada 

Personal de suport 5.000,00 3.837,30 

Bibliografia 3.000,00 1.302,08 

Serveis externs 1.500,00 1.050,00 

Material fungible 500,00 310,62 

TOTAL 10.000,00 6.500,00 

 
 
 



 
 

 

Annex 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

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 2006MQD00178, 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. 
 
 


