
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
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 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Memòria justificativa del treball realitzat durant l'estada a la University of California at Los Angeles (UCLA) 
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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 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquesta memòria correspon al treball realitzat durant la meva estada a la Graduate School of Education and Information 
Studies (GSEIS) de la University of California at Los Angeles (UCLA), duta a terme entre els mesos d'abril i juliol de 2007, 
amb la intenció de poder aprofundir des d'una perspectiva internacional en la meva tesi doctoral: Metodologia 
Comunicativa Crítica i Interacció Persona-Ordinador. La GSEIS i la UCLA en general conta amb innumerables recursos 
bibliogràfics així com amb professorat de reconegut prestigi internacional en la recerca vinculada a la barreja de temes 
com l'educació, la inclusió i la transformació social,  la Comunicació, les TIC i el disseny de la Interacció Persona 
Ordinador; integració de disciplines en la que es mou la meva tesi doctoral. La possibilitat d'accedir a la Young Research 
Library, així com l'assistència a diverses conferències relacionades amb el meu àmbit d'estudi, la celebració de diverses 
tutories amb professorat de la GSEIS i d'altres departaments de la UCLA, i la invitació a participar del seminari de 
doctorat del professor Douglas Kellner, han contribuït de forma remarcable al meu projecte amb: aportacions de la 
literatura internacional i nombrosos exemples de bones pràctiques de projectes vinculats al Participatory Design com a 
metodologia en si mateixa desvinculada del Disseny Centrat en l'Usuari, un dels aspectes centrals de la meva tesi. Amb 
tot això vaig poder reforçar i desenvolupar quatre dels capítols de la meva dissertació, concretament els relacionats amb 
el context social i metodològic, i els que presenten el disseny de la Interacció Persona ordinador des d'un enfocament 
general així com el que es centra en el Disseny participatiu i les seves vinculacions amb la metodologia comunicativa 
crítica.     

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This report presents the work conducted at the Graduate School of Education and Information Studies (GSEIS), 
University of California at Los Angeles (UCLA) between the months of April and July 2007, with the aim of improving on 
the work of my dissertation: Critical Communicative Methodology and Human-Computer Interaction. The GSEIS and the 
UCLA in general, has a wide variety and very interesting bibliographical resources as well as faculty with a high 
international recognition in research involving the merging of fields such as Education, Social Inclusion and 
Transformation, Communication Studies, ICT and Human-Computer Interaction Design; this fact coincides with the 
combination of approaches in which my dissertation is focused. The possibility of accessing to the Young Research 
Library as well as the participation in several lectures about issues connected to my field of study, and the possibility to 
have numerous meetings with GESEIS and UCLA's professors, and receiving the invitation to participate in professor’s 
Douglas Kellner's PhD Seminar at GSEIS, contributed in a very special way to my research project through the 
incorporation of relevant contributions to the literature review  completing the state of the art section and providing key 
contributions from examples such as the Participatory Design's of best practices as a methodology itself disconnected 
from de User-Centered Design as a general element which is one of the central contributions of my dissertation.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
With all these contributions I was able to strengthen and develop four chapters of my dissertation especially with regards 
to the social and methodological aspects, as well as those presenting the design of the Human-Computer Interaction from 
a broad perspective as well as the Participatory Design and the different connections to the Critical Communicative 
Methodology.  

 
 
 
 
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. 
 
Introducció  
 
Aquesta memòria correspon al treball realitzat a la Graduate School of Information and 
Education Studies (GSEIS) de la University of California at Los Ángeles (UCLA) entre els 
mesos d’abril i juliol de 2007. La estada es relaciona amb el desenvolupament de la meva 
tesi doctoral –Metodologia Comunicativa Crítica i Interacció Persona-Ordinador: Disseny 
dialògic de la interacció desenvolupada al Departamnet de Filologia Catalana i Comunicació 
de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. 
 



           

 
 

La "UCLA Graduate School of Education & Information Studies (GESE&IS)" està ubicada en 
el segon lloc dins del ranking elaborat per “U.S.News.com”  en perspectiva pel 2007, la 
segona “Graduate School”, només per darrera de la “Harvard Graduate School of Education”. 
En l’actualitat la GESE&IS compta amb 11 centres  i 10 instituts de recerca. Integra dos 
departaments, el Departament d’Educació i el Departament d’estudis de la informació. Junts, 
els dos departaments plasmen el compromís de la “UCLA GSE&IS” per estudiar amb esperit 
d’ajudar a progressar tant a la pràctica pedagògica, com les polítiques d’informació i 
comunicació i els sistemes informàtics en una societat diversa. 

 

 

Desenvolupament del treball 

La seqüència en la que podríem mostrar el treball realitzat durant la meva estada es mostra 
de la següent manera: 

 

1. Aprofundiment en el coneixement del treball que es realitza a la GSEIS en 
relació amb el meu treball de recerca. 

l’”UCLA GSE&IS” ha apostat per impulsar una recerca que parteixi de teories socials 
crítiques, des de les que el Dr Douglas Kellner (professor amb qui he desenvolupat la meva 
estada a UCLA) ha desenvolupat les seves recerques i assajos sobre temes vinculats amb 
l’alfabetització mediàtica crítica (“Critical Media Literacy”), els estudis culturals i el paper dels 
mitjans en una societat multicultural. El Dr Douglas Kellner és un dels membres del 
departament d’educació i “George F. Kneller Philosophy of Education Chair”, i és un autor de  
reconegut prestigi internacional com a autor crític dins de l’àmbit de la comunicació. 

D’entre les persones que integren la “Graduate School of Eduation and Information Studies”, 
existeix un grup amb el que el Dr Kellner hi treballa en diferents àmbits de la seva tasca 
recercadora amb els que he pogut establir contacte en diverses tutories i que m’han anat 
aconsellant en el desenvolupament de la meva feina.  Ell mateix em va recomanar canviar la 
meva primera proposta de dates d’estada (juny-agost) pels mesos d’abril, maig i juny, amb la 
intenció de que també pogués trobar-me amb elles per tal de que també m’ajudessin a 
aprofundir en el meu projecte. Totes són investigadores i investigadors  de contrastat prestigi 
internacional. Els investigadors i investigadores amb qui he pogut intercanviar dades i 
reflexions han estat: 

Philip Agre, PhD en ciències de la computació pel “Massachussets Institute of Techmology” 
(MIT), i investigador en temàtiques com: el progrés de la ciutadania o els canvis que ha sofert 
la societat amb la irrupció de la informació com a peça clau per al desenvolupament 
econòmic. Alguns dels seus treballs són: “Computational Theories of Interaction and Agency”, 
publicat pel MIT Press al 1996; “The practical republic: Social skills and the progress of 
citizenship”, capítol al llibre “Community in the Digital Age” del 2004, “Internet research: For 
and against”, a “Internet Research Annual, Volume 1”, també del 2004 i d’altres publicacions 
a revistes científiques d’impacte com la “Human-Computer Interaction” o “Ethics and 
Information Technology”. La seva experiència m’ha ajudat a aprofundir en el paper de la 
ciutadania en la configuració de les TIC. 

Leah A. Lievrouw, PhD en Investigació i Teoria de la Comunicació per la “Annenberg School 
of Communication” a la Universitat de Southern California, especialitzada en temes com 
Societat de la Informació, aspectes socials i culturals de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), intreracció persona-ordinador i  coneixement i tecnologies. Ha estat co-
editora amb Sonia Livingstone, professora de la “London School of Economics”, del 
“Handbook of New Media” publicat el 2006 i, entre d’altres tasques, durant el periode 2001-
2005 va ser co-editora de la revista científica d’impacte internacional “New Media & Society”. 
A més d’ajudar-me en la concreció de l’estat de la qüestió del meu treball, també va suposar 
de gran ajut en temes relacionats amb el disseny de la interacció persona-ordinador, donar-
me a conèixer el treball que s’està duent a terme des de la comunitat científica encarregada 
de desenvolupar el Disseny Participatiu de la Interacció. 



           

 
 

Peter McLaren, PhD en Educació per la Universitat de Toronto. És un dels referents actuals a 
nivell internacional pel que fa a temes de pedagogia crítica, multiculturalisme i investigació 
qualitativa (la meva tesis es desenvolupa, principalment, amb tècniques de recerca 
qualitativa). A més, d’entre els seus treballs destaquem  “Revolutionary Multiculturalism: 
Pedagogies of Disent for the New MIllenium”, “Multiculturalismo crítico”,  “Rethinking Media 
Literacy” i “Critical Literacy for Global Citizenship”. Amb ell vam poder aprofundir en el 
caràcter crític de la meva recerca, així com en l’aprofundiment de la metodologia 
comunicativa crítica com a eina per a la recerca en ciències socials. 

I, pel que fa al professor Douglas Kellner, destacar que la seva tasca investigadora, a més de 
la participació en diferents associacions científiques,  es desenvolupa principalment a través 
de nombroses publicacions.  Pel que fa a les associacions de les que forma part destaquem: 
“Union for Democratic Communications”,  “Popular Culture Association” i el “World Sociology 
Congress”. També és membre de diversos equips d’editors de revistes científiques d’impacte 
internacional com son: “Theory, Culture and Society”, “Social Theory and Practice”, “Science-
as-Culture” i “The Review of Education/Pedagogy/Cultural Studies”. Per altre banda, ha estat 
autor i co-autor de 28 llibres i col·leccions editades com: “Media and Cultural Studies: Key 
Works”, Toward a Critical Theory of Society” i “Media Culture. Cultural Studies, Identity and 
Politics between the Modern and the Postmodern”  i més de 250 publicacions entre articles i 
capítols de llibres com: “New Media, Internet Activism and Blogging”, “Technological 
Revolution, Multiple Literacies, and Restructuring of Education”,  “New Media and New 
Literacies: Reconstructing Education for the New Millennium” i “Cultural Studies and Social 
Theory: A Critical Intervention” i “Multiple Literacies and Critical Pedagogy in a Multicultural 
Society”.   

La invitació que em va fer per a participar en el seu seminari de doctorat em va ajudar 
especialment en la redacció de l’estat de la qüestió des de l’àmbit dels estudis en 
comunicació.  

Remarcar que, la meva estada a la “UCLA GSE&IS” de la mà del Dr Douglas Kellner, ha 
facilitat el meu accés a informació que encara avui és inaccessible des de Catalunya, 
permetent-me aprofundir de forma rigorosa en aquells aspectes claus en els que cal incidir 
per tal que el disseny de la interacció persona ordinador i dels nous mitjans de comunicació 
no només serveixin per a reproduir les nostres societats multiculturals si no que, a més, 
siguin eines que permetin reforçar una comunicació inclusiva que avanci en la comprensió de 
les nostres realitats vers una cohesió social sòlida 

 

2. Cerca bibliogràfica, documental i d’experiències relacionades amb el projecte 
de recerca. 

 
 
El fet de ser acceptat com a Visiting Student per la Graduate School of Education and 
Information Studies, (GSEIS) entre d’altres coses va fer que se’m facilités l’accés a totes les 
biblioteques de la Unversity of California at Los Angeles (UCLA). Tot i això, val a dir que la 
meva recerca bibliogràfica es va produïr, principalment a la Young Research Library, una 
biblioteca destinada especialment als estudiant de doctorat de tota la universitat i amb 
disposició de les eines principals per a facilitar l’estudi de recerca: 7 plantes i dos soterranis 
ple de la informació més rellevant de diversos camps de recerca, espais d’estudi 
individualitzats habilitats amb connexió internet i l’accés a totes les bases de dades existents 
van ajudar-me a aprofundir en el meu projecte com no havia pogut fer fins aquell moment.  
 
Va ser amb aquests recursos on es va produir el gruix de la meva tasca i, partint 
principalment de les tutories amb els professors Kellner i Lievrouw, on vaig poder aprofundir 
en diverses experiències que havien d’ajudar-me en el treball de concreció de la meva feina 
mitjançant el coneixement documental de bones pràctiques relacionades amb el meu treball. 
 
 
 



           

 
 

 
Entre algunes d’elles trobem: 
 
La relació que Schmidt  (2004)a la seva obra The systemics of dialogism: Onthe prevalence 
of the Self in HCI Design fa entre aportacions de John Searle sobre els actes de parla i el 
disseny de la interacció persona ordinador, aspecte que ajuda a la confluència de disciplines 
que marquen la meva recerca, o la descripció del projecte de recerca  Interactive Dialogue 
Mode: a Design Technique for Multicultural Applications de Bolchini i  Paolini, on els autors 
argumenten que és possible expressar les característiques de la interacció de la persona 
usuària en termes de diàleg i no entermes d’estructures de dades, aportant un gir en el 
desenvolupament més tècnic de la interacció, i com aquesta recerca mostra que aquest 
procediment genera millors dissenys de la interacció, superant d’altres models com: 
Hiipermedia Design Model (HDM), Relationship Management Methodology (RMM), Web Site 
Design Method (WSDM) o el Web as Dialoque (WED). 
 
Més concretament, les diferents experiències sobre el disseny participatiu que mostren, entre 
d’altres, autors com Clement i Van der Beseelaar (2005), fent un recull de la majoria de 
bones pràctiques que s’han desenvolupat des d’aquesta metodologia:  Norwegian Computer 
Centre-Noruega-; Development, Democracy and EDP –Dinamarca-; IS for Local Authorities –
Italia-; UTOPIA –Suècia i Dinamarca-; Local Government and School Information System –
Alemanya-; Study Cercles –Finlàndia-; Self-Managed Office Automation Project-Canadà-; 
Human Centred Office Systems Project –Regne Unit-; PROTEUS –Suècia-. En tots ells es 
reflecteixen uns ítems comuns que van passar a ser elements importants en el 
desenvolupament de la meva recerca: (1) Accés a informació relevant; (2) veu independent 
de les persones usuàries en la pressa de decisions sobre el disseny; (3) control dels usuaris 
sobre el desenvolupament dels recursos a les aplicacions: temps, afegits, experiència; (4) 
Apropiació del prototipat per part de les persones usuàries; (5) flexibilitat tècnica i 
organuitzativa. 
 
En al mateixa línia, vam poder estreure d’un altre dels projectes de recerca aplicada en 
interacció persona ordinador del professor Andrew Clement (1994) aspectes que, en el 
temps, continuen sent referents en l’aplicació del disseny particiupatiu i que es veuen 
reforçats i ampliats amb l’aplicació de la metodologia comunicativa crítica. Aquests giren 
entorn de la confrontació entre l’Empoderament funcional i el democràtic de les persones 
usuàries amb baix coneixement informàtic, reforçant la importància de possar l’accent en la 
participació directe i igualitària d’aquestes en tot el procés de disseny. 
 
 
 
 
 

3. Pla de Treball dut a terme durant la meva estada 
 
 
1-3 d’abril de 2007 

Familiarització amb les instalacions d’UCLA GESE&IS 
 
5 d’abril de 2007 
Reunió amb els professors Kellner, Agre i McLaren i Lievrouw per a  fer una petita 
presentació del projecte amb la intenció d’aclarir possibles qüestions i aclariments sobre el 
projecte i passant, posteriorment, a dissenyar la recerca bibliogràfica. 
 
5 d’abril de 2007 
Inici de la meva participació al seminari del professor Douglas Kellner. Molt profitós per a 
l’estat de la qüestió de la meva disertació. Es prollonga fins el 28 de juny. Dos dies per 
setmana. La participació va ser lliure i no va comportar cap gast addicional. Tot i així, se’ma 
va facilitar l’accés a totes les eines a les que tenien accés els estudiants formals del seminari: 
aula d’informàtica, sales d’estudi, etc. 



           

 
 

 
6-15 d’abril de 2007 

Recerca bibliogràfica exhaustiva a l’ UCLA GESE&IS 

Inici del diari de camp per a les conclusions que s’anaven desprenent de la recerca 
bibliogràfica. 
 
17 d’abril de 2007  

Primera tutoria amb el professor Kellner sobre allò treballat i les possibles repercussions per 
a la meva tesi. 
 
17-30 d’abril de 2007  

Recerca bibliogràfica exhaustiva a l’ UCLA GESE&IS 

Continuació del diari de camp per a les conclusions que s’anaven desprenent de la recerca 
bibliogràfica. 
 
2 de maig de 2007  

Segona tutoria amb el professor Kellner. 

Primera tutoria individualitzada amb la professora Leah Lievrouw. 
 
2-15 de maig 2007  

Recerca bibliogràfica exhaustiva a l’UCLA GESE&IS.. 

Continuació del diari de camp per a les conclusions que s’anaven desprenent de la recerca 
bibliogràfica. 
 
17-27 de maig de 2007 

Recerca bibliogràfica exhaustiva a l’UCLA GESE&IS. 

Continuació del diari de camp per a les conclusions que s’anaven desprenent de la recerca 
bibliogràfica 
 
28 de maig – 3 de juny de 2007  

Inici de la redacció i concreció el treball de recerca desenvolupat a l’UCLA GESE&IS en la 
tesi doctoral. 
 
6 de juny de 2007  

Tercera tutoria amb el professor Kellner i segona amb la professora Leah Lievrouw. S’avançà 
cap a una concreció més elaborada del treball realitzat fins al moment , adequant encara més 
la informació recollida a la meva tesi doctoral. 
 



           

 
 

4-18 de juny de 2007  

Recerca bibliogràfica exhaustiva l’ UCLA GESE&IS. 

Continuació de la redacció i concreció el treball de recerca en la tesi doctoral. 

 

18 de juny de 2007  

Quarta tutoria amb el professor Kellner 

 

21 de juny de 2007 

Segona tutoria amb la professora Leah Lievrouw. S’avançà considerablement en 
l’abordament del disseny participatiu. 

 

18-25 de juny de 2007  

Continuació de la redacció i concreció el treball de recerca en la tesi doctoral. 

 

25-29 de juny de 2007  
Concreció del treball de recerca en la tesi doctoral. Darreres trobades amb els professors 
Kellner, Lievrouw i McLaren.  
 
 
 
Conclusions 
 
La meva estada a la UCLA va ser molt satisfactòria pel que fa a l’elaboració i matització de la 
tesi. Aspectes que van arribar suspesos en un mar de dubtes es van anar concretant a 
mesura que aprofundia en l’estudi i els professors amb els que vaig poder contar m’ajudaven 
a perfilar la informació trobada. El Disseny participatiu va passar de ser un aspecte més del 
Disseny Centrat en l’Usuari a ser una metodologia en sí mateixa que s’enforteix amb 
l’aplicació de la metodologia comunicativa crítica i que, a més, enforteix les possibilitats d’èxit 
en els projectes en els quals la multiculturalitat esdevé un aspecte central del projecte. 
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