
 
 

 

 
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. 
Activem la filosofia del llenguatge 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Josep 

Cognoms 
Macià Fàbrega 

Correu electrònic 
josep.macia@ub.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona 
Facultat de Filosofia 
c/ Montalegre 6-8. 
Barcelona  08001 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00123 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Filosofia del llenguatge, debat, lectura activa, dossier electronic, exercicis de seguiment  

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) 
En el projecte de  millora de la qualitat docent “Activem al filosofia del llenguatge” hi han participat 11 professors i 
professores de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la 
Universitat Rovira i Virgili.  Aquest grup de docents constitueixen la pràctica totalitat del professors que imparteixen 
regularment matèries de filosofia del llenguatge en les universitats catalanes. Aquest projecte ha consistit en dissenyar, 
elaborar i aplicar diferents eines que tenen per objectiu ajudar als alumnes a passar d’una actitud passiva de receptors 
de classes, a una actitud activa vers els continguts dels cursos troncals de filosofia del llenguatge. La contribució al 
canvi d’actitud del “rebre” al “fer” s’ha buscat amb la combinació de diferents propostes: la selecció de textos clàssics 
breus, importants i clars que els estudiants tenien que llegir i rellegir amb deteniment relacionats amb cadascun dels 
temes tractats en el curs i, vinculat a això, l’elaboració de “preguntes per a guiar la lectura” que ajuden als estudiants a 
centrar la atenció en els aspectes més pertinents i importants de cadascun d’aquests textos, l’elaboració de dossiers 
electrònics vinculats a cadascun dels diferents temes que es tracten en aquests cursos, l’elaboració per a cadascun 
dels temes de diferents exercicis i “preguntes de discussió”, la creació d’un fòrum de discussió electrònic, i la celebració 
de “jornades de debat” que es centraven en algunes de les “preguntes de discussió”. Hem pogut constatar la necessitat 
de trobar en el futur maneres d’aplicar les diferents eines que hem dissenyat de forma que els estudiants facin ús de 
forma encara més general d’aquestes eines. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The Teaching Quality Improvement project “Let’s activate Philosophy of Language” had 11 members. They 
were the vast majority of the teachers that regularly teach the subjects “Philosophy of Language I” and 
“Philosophy of Language II” at the different Catalan universities (Universitat de Barcelona,  Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona and Universitat Rovira i Virgili). As part of the project we 
envisaged, wrote and applied different teaching tools. Our aim was to help students move from a  passive 
attitude as “public” of a master class, to an active attitude as participants in an exciting learning experience. 
We have pursued this change from a “receiving” to a “doing” attitude through the application of different 
proposals:  We selected a number of classic texts, which are short, important and clear and each related to one 
of the topics covered in the Philosophy of Language courses, so that the teacher could ask the students to read 
and re-read these texts carefully. In connection with these texts we wrote a list of “questions to help reading the 
text” for each to the texts. These questions helped the students to focus on the most relevant and important 
aspects of the different texts.  We also wrote a number of “electronic dossiers” each explaining the main ideas 
of one of the topics covered in the two Philosophy of Language courses. For each topic, we also prepared a list 
of exercises and discussions questions. We held different discussion sessions in cla 

 
 



 
 

 

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. 
 
 
Introducció 
En el projecte de  millora de la qualitat docent “Activem al filosofia del llenguatge” hi han participat 11 
professors i professores de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili.  
Aquest grup de docents constitueixen la pràctica totalitat del professors que imparteixen regularment 
matèries de filosofia del llenguatge en les universitats catalanes. Aquest projecte ha consistit en 
dissenyar, elaborar i aplicar diferents eines que tenen per objectiu ajudar als alumnes a passar d’una 
actitud passiva de receptors de classes, a una actitud activa vers els continguts dels cursos troncals de 
filosofia del llenguatge. La contribució al canvi d’actitud del “rebre” al “fer” s’ha buscat amb la 
combinació de diferents propostes: la selecció de textos clàssics breus, importants i clars que els 
estudiants tenien que llegir i rellegir amb deteniment relacionats amb cadascun dels temes tractats en el 
curs i, vinculat a això, l’elaboració de “preguntes per a guiar la lectura” que ajuden als estudiants a 
centrar la atenció en els aspectes més pertinents i importants de cadascun d’aquests textos, l’elaboració 
de dossiers electrònics vinculats a cadascun dels diferents temes que es tracten en aquests cursos, 
l’elaboració per a cadascun dels temes de diferents exercicis i “preguntes de discussió”, la creació d’un 
fòrum de discussió electrònic, i la celebració de “jornades de debat” que es centraven en algunes de les 
“preguntes de discussió”.  
 
 
Descripció del projecte 
La motivació per a voler tirar endavant aquest projecte va sorgir de la constatació que  
les classes presencials tradicionals que consisteixen en presentacions magistrals per part del professor 
presenten sovint mancances molt greus a l’hora d’assolir els objectius de la docència. És un fet general 
a les nostres universitats que un percentatge inacceptablement significatiu dels alumnes va a les classes 
a “prendre apunts”, i això ho fan sense realment seguir l’explicació d’allò que copien (que “ja 
estudiaran i intentaran entendre després”). Crèiem que és possible proporcionar eines als estudiants i 
enfocar el treball de classe de forma que es faciliti una actitud més activa dels alumnes.  Per altra 
banda, un altre aspecte de la situació de la qual partíem era que el comitè d’avaluació externa de la 
Facultat de Filosofia de la UB va presentar com una de les seves principals recomanacions generals en 



 
 

 

el seu informe del 2005 la necessitat que hi hagués major coordinació en el temari dels diferents grups 
d’una mateixa assignatura troncal. 
 
Una primera finalitat del projecte era millorar la coordinació entre tots els professors de les universitats 
catalanes que ensenyen les assignatures troncals de filosofia del llenguatge i dues altres assignatures 
que hi estan estretament relacionades.  Una altra finalitat del projecte, aquella a la qual hem dedicat la 
major part dels nostres esforços, era l’elaboració de diferents materials i l’establiment de determinades 
activitats tant presencials com no presencials que facilitessin que els estudiants encarin l’estudi de les 
assignatures de filosofia del llenguatge amb una actitud activa (adreçada a "fer" i no sols a "rebre") que 
els permetés fer un millor ús del temps que dediquen als seus estudis i així millorar substancialment el 
seu grau de comprensió dels diferents temes presentats i, encara més, el seu grau d’adquisició de les 
habilitats bàsiques que s’han de buscar potenciar amb un curs de filosofia del llenguatge.  
 
Pel que fa a la primera finalitat esmentada a dalt de coordinació dels programes de les assignatures 
troncals de filosofia del llenguatge, després de diferents discussions vam arribar a un acord de 
programa comú entre, no solsament el grup, més nombrós, dels professors que imparteixen aquesta 
assignatura a la facultat de filosofia de la UB, sinó també entre amb els professors de la UAB, UdG i 
URV. Les assignatures troncals de filosofia del llenguatge que s’imparteixen als estudis de filosofia 
són: Filosofia del Llenguatge I i Filosofia del llenguatge II. La fórmula que vam trobar per fer 
compatible, per una banda, un programa comú i, per altra, diferents preferències dels diferents 
professors pel que fa a quines temàtiques seguir, és pactar un programa on hi ha uns temes obligatoris i 
comuns i altres d’optatius. Així el programa de Filosofia del llenguatge I té 5 temes, dels quals 4 els 
han de fer tots els professors que imparteixin l’assignatura i el 5è és optatiu. En el cas de Filosofia del 
Llenguatge-II s’han acordat 8 temes entre els quals cada professor ha de triar tots els temes que 
explicarà a classe; tot professor ha de cobrir com a mínim 3 d’aquests temes (és d’esperar que cada 
professor de fet en faci uns 5).  La raó per la qual gairebé no hi ha marge d’optativitat en el primer curs 
(Filosofia del llenguatge I), i n’hi ha molta més en el segon és que hem dissenyat el programa de forma 
que faci possible que un alumne després de fer Filosofia del Llenguatge I amb un determinat grup i 
professor, pugui després triar fer Filosofia del Llenguatge II en qualsevol altre grup i horari sabent que 
no tindrà problemes de diferències de programa: no importa en quin grup un estudiant hagi fet Filosofia 
del Llenguatge I, haurà adquirit tots coneixements bàsics que qualsevol professor d’un altre grup 
pressuposarà en el curs Filosofia del Llenguatge II. 
 
Pel que fa a la finalitat principal del projecte d’elaborar diferents materials i establir diferents activitats 
presencials i no presencials que contribueixin a propiciar una actitud activa per part dels estudiants, el 
nostre treball ha consistit en el següent:  
 
(i) Ús de lectures “a fons” i elaboració de “preguntes de lectura”:  Per a la majoria dels temes bàsics 
que es tracten en els cursos de Filosofia del Llenguatge-I i Filosofia del Llenguatge-II, vam assignar 
una lectura (que té caràcter de “obligatòria” per als estudiants). Aquestes són lectures de textos 
especialment rellevants que es busca que siguin breus (en general de menys de 20 pàgines), per tal que 
l’estudiant en pugui fer una lectura i relectura detallada i curosa. És important per tal d’ajudar a 
l’estudiant a assolir diferents habilitats que es persegueix propiciar en un curs de filosofia del 
llenguatge que l’estudiant dediqui temps i esforç individual a llegir amb deteniment aquests textos i a 
intentar entendre’ls. Per tal de facilitar aquesta activitat important hem elaborat com a part d’aquest 
projecte “preguntes de lectura” (que la majoria de professors han fet que estiguessin accessibles on 
line)  per a cadascun dels textos assignats. Aquestes són preguntes que l’estudiant ha d’anar intentant 
respondre a mesura que llegeix el text, i que l’ajuden a fixar-se en allò que és més pertinent, a anar 
assimilant unes parts del text abans d’entrar a llegir-ne altres, i que permeten, a més, que l’èmfasi en 
l’activitat de lectura no sigui en “rebre” el text de l’autor, sinó en anar “fent” una activitat que li permet 
fer-se seu allò que llegeix. 
 
(ii) Elaboració de dossiers electrònics disponibles on line  sobre cadascun dels temes previstos per al 
temari de les assignatures de FL-I i FL-II. Comptàvem ja amb una primera versió d’un text per 5 dels 
temes previstos en el curs, i s’han elaborat dossiers per a 7 altres temes.  
 
(iii) Per a cadascun dels temes inclosos en els dossiers de FL-I i FL-II, vam elaborar preguntes i 
problemes accessibles on line per tal d’ajudar els alumenes a assimilar les idees bàsiques de cadascun 
dels temes. 



 
 

 

 
(iv) Creació d’un fòrum vinculat a les “preguntes de lectura” i a les preguntes corresponents als temes 
tractats en els dossiers: com a part del projecte es va crear una pàgina web amb un fòrum de discussió 
on els estudiants dels diferents grups podien accedir (hi havia un sub-apartat diferent per a cadascun 
dels diferents grups). Els diferents professors vam demanar als estudiants que una volta anessin 
responent a les “preguntes de lectura” hi entressin per tal de comentar i discutir les seves respostes amb 
altres companys. L’objectiu era que això afegís, per una banda, una motivació addicional per a 
respondre les preguntes de lectura (i per tant per llegir el text amb deteniment), i per altra, que permetés 
desenvolupar diferents habilitats lligades a millorar la capacitar d’aprendre a raonar, discutir i 
interaccionar amb altres companys.   
 
(V) Organització de “Jornades de debat”. En la majoria dels grups d’aquesta assignatura ens van fer 
sessions de “debat” a classe al voltant d’algunes de les preguntes esmentades a (ii) i (iii). Es van triar 
preguntes que tinguessin un caràcter més obert que permetessin contrastar diferents punts de vista. 
Originalment teníem la intenció que aquestes jornades de debat es fessin tant involucrant diferents 
“equips” dins d’un mateix grup com equips de grups i universitats diferents. Finalment, per dificultats 
logístiques que comentem més avall, totes aquests jornades es van fer amb la participació d’estudiants 
d’una mateixa universitat i grup. 
 
Una petita part del pressupost del projecte s’ha destinat a adquirir textos bàsics d’introducció a la 
filosofia del llenguatge que no estaven disponibles a la biblioteca de la Universitat de Barcelona i que 
seran útils tenir per als professors que imparteixen aquesta assignatura (i dels quals els professors 
podran extreure exercicis i idees sobre com enfocar l’explicació de diferents temes).  La major part del 
pressupost del qual ha disposat aquest projecte s’ha destinat a poder contractar un becari. A la pràctica 
hi ha hagut dos becaris que han fet aquesta funció (el primer becari va renunciar a la beca per tal de 
poder signar un contracte per a una altra feina, la qual cosa va comportar que haguéssim de contractar 
una segona becària).  Els becaris s’han encarregat de: el disseny de la pàgina web del fòrum de 
discussió, del seu manteniment i supervisió, les tasques de coordinació entre els diferents professors a 
l’hora de l’elaboració dels diferents materials esmentats a sobre, la revisió de la qualitat lingüística i de 
la claredat d’expressió, l’harmonització dels continguts de les diferents contribucions, i l’harmonització 
del vocabulari, estil i to. Més en general, els becaris s’han encarregat d’assistir als professors en 
l’elaboració dels dossiers. Els becaris s’han encarregat de buscar i examinar referències de pàgines web 
pertinents per a ser esmentades en cada tema o subtema del dossiers, així com també d’afegir (d’acord 
amb el professor autor de cadascuna de les parts del dossier) elements gràfics per tal de facilitar la 
comprensió del text i fer els dossiers més agradables i atractius i facilitar la retenció del que s’hi 
llegeix.  
 
 
Avaluació de resultats i consideracions que haurem de tenir en compte en l’aplicació futura de les 
eines elaborades en aquest projecte:  
Les diferents activitats que s’han fet com a part d’aquest projecte han tingut, creiem, diferents graus 
d’efectivitat de cara a aconseguir les finalitats proposades que es resumien en contribuir a millorar 
l’aprofitament que els estudiants obtenen dels cursos troncals de filosofia del llenguatge, tant pel que fa 
a l’adquisició de coneixements com d’habilitats, per mitjà de proporcionar-los eines que ajudin a que 
els estudiants tinguin una actitud més activa en l’estudi d’aquesta matèria.  
Hem pogut constatar que els estudiants han tendit a involucrar-se de forma clara sols en aquelles 
activitats que tenien un caràcter  “obligatori”  --és a dir, que tenien una repercussió directa en la nota 
del curs. Així, per exemple, hem pogut constatar que els estudiants van participar molt més activament 
i de forma general en les diferents “jornades de discussió” que es van organitzar en el grup de la 
professora Marta Campdelacreu que explícitament havia fet saber als estudiants que aquesta 
participació es veuria reflectida en una part de la nota final del curs, que no pas amb altres grups on la 
participació no estava “estimulada” pel fet que tindria un reflex en la nota. De forma semblant, la 
participació activa en el fòrum de discussió on line ha estat, en general, per sota del que els professors 
hauríem volgut (i del que esperàvem després de l’esforç de posar aquests fòrums en marxa, i de 
l’encoratjament constant als estudiants per a que hi participessin). Per altra banda, aquests fòrums 
permeten comptabilitzar quantes visites “de lectura” s’han fet en el fòrum; de forma que ens trobem 
que en els fòrums d’alguna assignatura on només va haver-hi una vintena de contribucions “actives” 
escrivint algun comentari o oferint la resposta de preguntes, per altra banda va haver-hi més d’un 
centenar de visites com a lector. Això suggereix que els estudiants tendien a fer un ús “tradicional” i 



 
 

 

“passiu” (com a lectors) d’un material que possibilitava un ús “actiu” (com a contribuents de textos i 
comentaris).  
 
Els professors de dos dels grups de Filosofia del Llenguatge II va intentar organitzar una jornada de 
debat involucrant els estudiants, per una banda, d’un dels cursos de la Universitat  de Barcelona i, per 
l’altra, dels estudiants del mateix curs de la Universitat de Girona. Finalment, l’activitat no es va poder 
dur a terme perquè no es va poder encoratjar a prou estudiants a que participessin en aquesta activitat 
que era eminentment voluntària (ja que requeria el desplaçament a una altra ciutat dels estudiants d’un 
dels grups).   
 
En les enquestes que la majoria dels professors hem fet als alumnes al final del curs, hem pogut 
constatar un grau alt de satisfacció amb els dossiers que expliquen els continguts dels diferents temes 
del curs; els estudiants han valorat aquest dossiers com a molt útils.  
 
Pel que fa a les preguntes de lectura hem pogut constatar que els alumnes troben de molta utilitat que es 
discuteixin a classe, però una majoria dels alumnes no havien respost a aquestes preguntes abans 
d’aquesta discussió a classe.  
 
En resum, creiem que els diferents materials que hem preparat i les activitats que hem dut a terme han 
contribuït a avançar vers els objectius que ens havíem marcat d’assolir una actitud més activa per part 
dels estudiants, però que ens queda molt d’espai per recórrer per tal d’arribar realment a aquests 
objectius. Tal com hem esmentat, ens hem torbat que els alumnes han tendit a intentar fer un ús “no 
actiu” dels materials i activitats que s’havien dissenyat per a propiciar la participació i la iniciativa 
individual. Per tant, junt amb constatar la utilitat dels materials i eines que hem elaborat (i la bona 
valoració que han tingut per part dels estudiants) creiem que en la seva aplicació futura els hem de 
saber integrar dins de l’avaluació que cada estudiant obtindrà en el curs per tal de fer que els estudiants 
aprofitin tot el potencial de les activitats i eines que hem dissenyat encara que, d’entrada, aquests 
estudiants no tinguin gaire predisposició (segurament portats per l’inèrcia general dels estudis a les 
nostres universitats) a adoptar una actitud activa en l’estudi d’aquestes, i altres, assignatures. 
L’existència d’un sistema d’avaluació continuat ens ha de facilitar aquesta tasca.   



 
 

 

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 2006MQD00123, 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. 
 
 


