
 
 

 

 
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  
ARIE 
 
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 (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) 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 
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. 
Análisis de l'utilitat d'una plataforma digital sincrónica i de l'apropiació conceptual del professorat dels Camps 
d'Aprenentatge en el marc d'un curs de formació permanent. 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Rosa Maria 

Cognoms 
Pujol Vilallonga 

Correu electrònic 
rosamaria.pujol@uab.cat 
  



 
 

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

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE10019 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Interacciones discursivas – Ambientes  virtuales  sincrónicos – Producción de significado 

Data de presentació de la justificació  
17 - 4- 08 
 

 



 
 

 
 

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 projecte pretenia analitzar com l'ús de les noves tecnologies incideixen en un procés de formació permanent per 
afavorir la participació i l’apropiació de les noves mirades als fenòmens, la innovació en didàctica de les ciències 
experimentals i les ciències socials.  
El projecte ha tingut una durada d'un any i s'ha realitzat a Catalunya. 
En el projecte han intervingut tres formadors de la UAB i els Camps d'Aprenentatge depenents del Departament 
d'Educació. 
El desenvolupament del projecte ha tingut lloc en base als materials elaborats o transcrits durant diferents sessions 
virtuals, en les que s'ha utilitzat una plataforma sincrònica, i en diferents sessions presencials. 
Els resultats del projecte mostren que tot i que el canvi de les mirades sobre els fenòmens del món és un procés lent, 
l'us de la plataforma combinada amb sessions presencials, i l'anàlisi i la discussió dels resultats amb els formadors, 
afavoreix aquest procés de canvi. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The aim of the project is to analyse the way in which new techologies influence a teachers permanent formation 
process. The training process intended to favor the participation, the appropriation of different views and the 
innovation in didactics of experimental sciences and social sciences. 
The project has been carried out in Catalunya during a period of a year.   
Three educationalists from the university UAB and the teachers from some educational centers (named Camps 
d'Aprenentatge) were into the lead of this learning process, supported by the Department of Education. 
The project has been developed through both presential and virtual lectures, and the analysis is based in the 
materials elaborated or transcribed during the different sessions. 
The results of the study shows that, even though a change of the way of looking at the world's phenomena is a 
slow process, the use of combined presential and virtual lessons, and the analysis and discussion of results 
with the teachers, are tools that make this change more easy. 

 
 



 
 

 
 

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. 
 
 
Per complir la finalitat del projecte s’han analitzat les interaccions entre els 
formadors i els participants dels Camps d’Aprenentatge (CdA) que s’han 
donat en el procés de formació en l’entorn virtual. D’altra banda també s’han 
analitzat alguns dels materials creats pels propis docents dels Camps 
d’Aprenentatge, amb la idea d’identificar el model que hi havia implícit i 
ajudar-los a avançar en el seu plantejament.    
 
El punt de partida de tot el projecte ha estat el paradigma de la complexitat. 
La seva concreció en el model sistèmic complex ha estat la base per engegar 
tota la discussió de model que es fa servir a cada CdA i dels canvis que se’n 
deriven per avançar en la seva proposta educativa. 
 
Donada l’amplitud del nombre de sessions virtuals, de materials a analitzar,  
del nombre de Camps participants i el temps de durada del projecte, s’han 
escollit per l’anàlisi exhaustiu tan sols alguns casos. Els altres casos s’han 
treballat en la mateixa línia però no tant profundament. Entenem però que 
valorant globalment els resultats, seria adient continuar el projecte un altre 
any per aprofundir en els casos en que això no ha estat possible. 
 
A continuació s’expliquen resumidament alguns dels resultats de la recerca 
en relació als objectius que s’havien  plantejat i s’anexen els documents 
ampliats. La presentació es fa canviant l’ordre dels objectius establerts donat 
els canvis que hi ha hagut al llarg del procés amb els CdA. 
 



 
 

 
 

Objectius b: En relació a la participació i l’apropiació de les noves 
mirades als fenòmens 
 
L’apropiació de les noves mirades sistèmiques complexes ha estat un 
aspecte difícil de valorar tenint en compte que aquest és un procés lent i que 
depèn tant del procés que fa cada subjecte com del que fa el conjunt de 
l’equip del CdA. Tot i així, l’anàlisi de les transcripcions de les sessions 
virtuals mostra que existeix un cert procés d’apropiació; el fet de treballar la 
reflexió didàctica prenent com a base els models de pensament, 
inevitablement condueix a l’apropiació de noves mirades i a l’obertura cap a 
altres aspectes no considerats anteriorment. (veure exemple d’un tros de 
transcripció a la figura 1. La resta de transcripcions s’adjunten al annex 1) 
 
 
 

D1.- no em sents? = 
C2.- ara= val| fer la reflexió aquesta| e| per què us ha servit? = 
C2.- no| no| no t'he entès= per què us ha servit fer la reflexió aquesta| = 
C2.- per què faig?!= no| per què| o sigui, que| què| què he guanyat, que heu 
guanyat fent això? = 
C2.- no| de fet, nosaltres, la major part d'aquestes coses = sí=  
C2.- espera't, està desconnectat= et sento eh? Delta| vosaltres ho sentiu?=  
C2.- ara, ara connectem, ara| és| és que no t'entenc bé la pregunta= = 
C1.- sí, sentim= aveure| lo que pregunto és| amb què us ha ajudat fer aquesta reflexió| 
= 
C2.- nosaltres, lo que hem intentat és traslladar, part de lo que fem| traslladar-lo al teu 
llenguatge| o sigui| m| per exemple| tema heràldic, per exemple, ja es treballa, i es 
treballa una mica així| lo que passa és que no havíem agafat el vocabulari macro, 
meso, micro| simplement això ja ens ha fet canviar coses=  
C1.- aveure| e| Delta| vosaltres voleu dir algo? = 
C2.- hem| hem adaptat lo| hem adaptat lo que fem, al el llenguatge, o part de lo que 
fem| a macro, meso i micro| = 
D1.- val= i| lo que ens va molt bé| del sistema és que ens fa pensar, ens ajuda 
molt a reduir la situació, a clarificar-la = val| 

Fig. 1 
 
 
 
Es pot considerar que el treball realitzat ha comportat un inici de canvis 
importants en el plantejament del model de cada CdA. Tot i així tornem a 
reiterar que el procés de canvi es per la seva pròpia naturalesa un procés 
lent. A títol d’exemple podem veure en la figura 2, un esquema inicial de la 
mirada sobre el medi d’un dels CdA, esquema que es pot comparar amb una 
mirada posterior del mateix CdA (figura 3). És un canvi de mirades que també 
comporta un canvi important en el tipus de preguntes que es generen. A 
l’annex 2 es poden veure les mirades inicials d’alguns camps i una primera 
evolució de les mateixes. 
 
 



 
 

 
 

 
 

Fig.2 
 
 

 
 

Fig. 3 
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Objectiu a:  En relació a la innovació en didàctica de les ciències 
experimentals i les ciències socials 
 
Al llarg del treball s’han examinat diversos materials d’alguns dels CdA per 
identificar la perspectiva des de la qual es plantejava les activitats que 
proposen a les escoles i orientar diferents canvis.  
 
Per l’anàlisi exhaustiu, s’han escollit en uns casos les activitats dissenyades 
des del CdA pensades per a realitzar la fase prèvia de les estades. En altres 
s’han escollit les activitats pròpies de l’estada al CdA.  
 
L’anàlisi ha permès oferir un esquema gràfic que mostra el perfil del 
plantejament de les activitats i reflexa el grau de complexitat implícit en 
cadascuna d’elles. La discussió del resultat amb l’equip del CdA ha 
representat un important punt de partida per a la millora dels materials. 
També ha permès posar en comú i consensuar les noves mirades sobre els 
fenòmens que es volen afavorir i que s’han de concretar en una innovació 
didàctica. El procés realitzat entenem que ha estat una eina potent per 
aproximar la idea de la complexitat als docents, i facilitar mecanismes 
pràctics per aplicar-la en la seva pràctica diària.    
 
A continuació, a títol d’exemple, es mostren alguns dels perfils trobats (Fig 4). 
En general, pot dir-se que les activitats proposades tenen tendència a centrar 
principalment en aspectes descriptius estructurals del medi i s’allunyen 
d’oferir una visió interrelacionada i complexa del mateix. En l’annex 3 es pot 
veure el treball ampliat. 
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Fig. 4 
 
 
c) En relació a l’ús de les noves tecnologies en el procés de formació: 
 
En aquest cas les sessions escollides per l’anàlisi són aquelles en les quals 
les interaccions discursives i la producció de significats en el procés de 
formació eren més evidents. En concret s’han analitzat aspectes relatius a la 
comunicació, la interacció, la gestió socioemocional i la producció de 
significats, comuns a les totes les sessions.  
 
L’anàlisi i la discussió dels resultats permeten concloure que el procés de 
formació va incidir tant en les interaccions discursives com en la producció de 
significats.  
 
Cal dir que en el procés metodològic de la recerca, l’instrument d’anàlisis 
utilitzat ha permès caracteritzar i classificar les interaccions dels participants 
en el procés de formació en base a les categories definides. No obstant s’han 
detectat algunes limitacions que cal corregir per a la continuació del treball. 
En primer lloc el fet de que les categories d’anàlisis en el seu origen es 
dissenyessin destacant més el punt de vista del formador. En segon lloc que 
en les categories d’interacció socioemocionals no quedessin reflexats els 
diferents ritmes de treball dels Camps que participen a les mateixes sessions 
virtuals. En tercer lloc cal revisar les categories d’interaccions discursives 



 
 

 
 

aplicades a entorns virtuals ja que l’aplicació directa de categories 
d’interacció en entorns presencials no preveuen aspectes que succeeixen en 
els entorn virtuals. 
 
El treball complert s’annexa en l’annex 4 i a continuació es presenten alguns 
gràfics de resultats, a tall d’exemple, relatius a com es desenvolupa una 
seqüència didàctica en una de les sessions virtuals (Fig. 5) i a les 
característiques de la gestió socioemocional a la mateixa sessió.  
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Fig. 5: Secuencia didáctica de la sesión virtual 4 C 
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Fig. 6: Gestión Socioemocional en la Sesión 4 B 
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Consideracions finals de la recerca realitzada: 
 
Considerem que el desenvolupament de la recerca ha estat una eina molt útil 
per ajudar als CdA a reflexionar sobre el model que utilitzen per dissenyar i 
desenvolupar les seves activitats. 
El conjunt mostra l’interès de continuar analitzant de manera exhaustiva tots 
als aspectes i continuar un procés que compagini l’anàlisi amb la discussió 
conjunta amb els educadors dels CdA. 
Entenem que seria interessant i per tant proposem que aquest projecte pugui 
tenir continuïtat en el temps. Esperem per tant poder gaudir d’un segon ajut 
en la pròxima convocatòria.  
 


