
 
 

 

 
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. 
Creació de recursos digitals per a la innovació docent en Geologia Estructural i Tectònica 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Antoni 

Cognoms 
Teixell Cácharo 

Correu electrònic 
antoni.teixell@uab.es 
 
 



 
 

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  
2006MQD00002 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Geologia estructural, Tectònica, recursos digitals, treball de camp virtual, autoaprenentatge 

Data de presentació de la justificació  
12-Juny-09 
 

 



 
 

 
 
 

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 ha estat dedicat a l’elaboració d’una sèrie de recursos didàctics en format digital per a l’ensenyament de les 
matèries de Geologia Estructural i Tectònica en titulacions universitaries relacionades amb les Ciències de la Terra. 
L’objectiu és la millora de la formació i del rendiment dels estudiants mitjançant l’elaboració d’activitats de suport no 
presencials que fomentin l’autoaprenentatge i l’autoregulació per part de l’estudiant. Les activitats intenten aprofitar les 
noves eines informàtiques disponibles i fomentar l’accés mitjançant la xarxa. El material que s’elabora en el marc del 
projecte consisteix en: 1) un fons documental d’imatges relacionades amb la Geologia Estructural i la Tectònica amb 
explicació, disponibles en xarxa i accessibles per motors específics de cerca, 2) un conjunt d’exercicis i casos pràctics, 
alguns d’ells resolts, i 3) sortides de camp virtuals d’una regió geològica que permeten proposar activitats prèvies a una 
pràctica presencial de camp o desenvolupar la pràctica a nivell completament autònom. Per aconseguir aquests 
objectius, les tasques realitzades són: la compilació i digitalització de la base d'imatges d'exemples naturals 
d'estructures geològiques de deformació de que disposàvem, junt amb la redacció de material explicatiu (text i figures), 
la selecció d'un conjunt d'exercicis de la disciplina, i la preparació de dades de camp per a la realització de les sortides 
virtuals. Paral·lelament, aquest material s'ha estat processant per a la seva disposició en xarxa com un recurs lliure y 
obert, accesible en una website i domini específics (plataforma REDITEC).  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project consisted of developing a series of teaching resources in digital format to support the instruction 
on the subjects of Structural Geology and Tectonics in university degree programs related to the Earth 
Sciences. The goal was to improve students’ training and performance by developing out-of-classroom support 
activities that foster independent learning and self-regulation. The activities aimed to take advantage of the new 
IT tools available and to foster their access via the Web. The material developed consists of: 1) a documentary 
collection of images related to Structural Geology and Tectonics with explanations, available on the Web and 
accessible from specific search engines, 2) a series of exercises and practical case studies, some of them 
solved, and 3) virtual field trips to regions that are particularly instructive or that are being currently developed 
in the degree of Geology at the UAB. These virtual trips enabled to propose activities prior to a visit to the field 
assisted by instructors, or to develop the practice independently. To accomplish these points, the tasks 
consisted on the compilation, digitalization and classification of the image database, the selection of exercises, 
and the preparation of field data. In parallel, material has been processed in web language to offer public 
access to the resources in the internet (REDITEC platform).  

 
 



 
 

 
 
 

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. 
 
 

1. Introducció 

El projecte MQD ha estat dedicat a l’elaboració d’una plataforma de REcursos DIdàctics en format 

digital per a la innovació docent en les matèries de Geologia Estructural i TECtònica (REDITEC), en 

titulacions relacionades amb les Ciències de la Terra. Aquestes matèries presenten una forta component 

visual i geomètrica, els fonaments de les quals rauen en l’anàlisi i interpretació de les estructures 

geològiques (plecs, falles, textures de les roques, etc.). Els primers passos de l’anàlisi consisteixen en 

una correcta identificació i descripció de les característiques de les estructures en el camp. Aquestes 

destreses són difícils d’adquirir pels estudiants en  un ensenyament tradicional, ja que requereixen una 

experiència acumulativa d’observació i síntesi de la diversitat natural. La motivació general  del 

projecte ha estat la millora de la formació i del rendiment dels estudiants mitjançant l’elaboració 

d’activitats de suport no presencials que fomentin l’autoaprenentatge i l’autoregulació, aprofitant les 

eines informàtiques actualment disponibles. 

 

2. Àmbit d’interès 

En la seva concepció inicial, el projecte estava destinat a donar suport a la docència de les assignatures 

troncals de Geologia Estructural i Geotectònica de la Llicenciatura de Geologia de la UAB, tot i que 

pot ser d’interès a estudiants del sistema universitari que cursin aquestes matèries en titulacions de 

Ciències Ambientals, d’Enginyeria Geològica o de Mines. També s’adreça al professorat de l’àrea de 

Geodinàmica Interna, tant a nivell estatal com internacional, als qui els pot ser útil disposar d’una 



 
 

 
 
 

plataforma digital interactiva on es recullen tant imatges com exercicis d’estructures geològiques, ja 

que la intenció des del principi ha estat crear un recurs disponible en xarxa i d’accés lliure. 

 

La situació que ha caracteritzat la docència de les matèries de Geologia Estructural i Tectònica en les 

darreres dècades es caracteritza per un alt grau de presencialitat, tant a l’aula com a les sortides de 

pràctiques de camp dirigides per professors. Actualment, l’ensenyament es realitza de forma tradicional 

amb el suport de projecció d’imatges i gràfics i amb pràctiques basades en exercicis que es treballen 

presencialment al laboratori. La remodelació dels plans d’estudi seguint les normes de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior comportarà un nou marc on el treball personal i l’autoaprenentatge prendran 

especial rellevància i en vista al qual hem dissenyat les tasques del projecte.  

 

3. Objectius 

Amb la situació de partida descrita, els objectius específics del projecte es poden sintetitzar de la 

manera següent: 

- Adaptar a les noves tecnologies el format del material gràfic que s’utilitza a la docència, creant una 

base d’imatges digitals. 

- Elaborar nou material docent com ara exercicis en xarxa i sortides de camp virtuals. 

- Desenvolupar una plataforma per gestionar és dels usuaris, equipada amb les eines que facilitin una 

interacció dinàmica amb els recursos docents generats. 

- Fomentar la capacitat d’anàlisi dels estudiants i augmentar la seva experiència mitjançant 

metodologies basades en l’autoaprenentatge. 

 

Les competències que pretenem que els estudiants assoleixin són les següents: 

- Capacitat d’observació, identificació i síntesi de la informació que proporcionen les estructures 

geològiques naturals.  

- Destresa en el dibuix i representació dels trets geomètrics fonamentals de les estructures, que serveixi 

de base per al posterior anàlisi i interpretació. 

- Capacitat de progressar en el coneixement i experiència científica per mitjà del treball propi i de 

l’autoavaluació.  

- Destresa en l’ús de recursos digitals lligats a les noves tecnologies. 

 

4. Metodologia i descripció del treball 

Les activitats desenvolupades en el marc del projecte són les següents: 

 

- Digitalització del fons documental consistent en dos milers de diapositives d’estructures geològiques 

de diverses regions del planeta, que ha estat acumulat pel professorat de l’àrea de Geodinàmica Interna 

durant gairebé mig segle. D’aquest fons s’utilitzava només una petita fracció en format diapositiva a les 

classes tradicionals. La digitalització del fons s’ha realitzat a alta resolució d’imatge (aprox. 2000 

ppm).  

 



 
 

 
 
 

- Preparació de material explicatiu per a cada imatge, consistent en text, referències bibliogràfiques, i 

en alguns casos il·lustracions gràfiques complementaries. 

 

- Organització i classificació del fons digital atenent a diversos criteris: temàtics (tipus d’estructura) 

(Figs. 1 i 2), regionals (il·lustratius de la geologia d’una regió determinada), etc.  

 

 
 

Fig. 1. Portal d’accés a la base d’imatges o fons documental d’estructures (versió anglesa). 

 

 
 

Fig. 2. Galeria d’imatges d’un tipus específic d’estructures geològiques. 



 
 

 
 
 

 

- Desenvolupament d’un motor de cerca del fons d’imatges que pugui respondre a diversos criteris i a 

ser utilitzat pel professorat/estudiant alhora de plantejar l’estudi, exercicis, etc.  

 

- Edició en format web del fons d’imatges amb les explicacions complementaries, per que siguin útils 

com a recurs d’autoaprenentatge. D’aquesta manera s’aconsegueix posar a l’abast dels estudiants una 

part important del fons documental referit anteriorment. La figura 3 presenta un exemple de fitxa del 

fons documental, amb la imatge de l’estructura geològica a estudiar, la seva explicació i les 

il·lustracions complementaries.    

 

 
 
Fig. 3. Exemple d’una fitxa del fons documental d’imatges, amb explicacions i il·lustracions 
addicionals. 
 
- Elaboració d’un conjunt de casos pràctics i exercicis a resoldre per l’estudiant. Aquests exercicis, que 

estaran distribuïts en xarxa, podran contenir tant la solució com un barem d’autoavaluació adaptat al 

nivell del curs, per tal de que l’estudiant pugui fer un seguiment del seu progrés. S’ha adaptat al nou 

format docent la col·lecció d’exercicis utilitzats habitualment pels professorat en format no digital.  

 

- Creació del que s’ha anomenat “sortides de camp virtuals” (Fig. 4), enteses com un conjunt interactiu 

de mapes geològics, talls geològics i fotografies degudament enllaçades entre si, que permeten als 

estudiants observar les estructures dins el seu context geològic sense haver de desplaçar-se sobre el 

terreny. Aquest recurs possibilita dues opcions principals de treball: a) exercicis de reconeixement 

virtual de la geologia d’una zona concreta, previs a la realització d’una sortida de camp real, i b) 



 
 

 
 
 

exercicis de treball d’una zona de camp particularment didàctica de manera totalment virtual i 

autònoma per part de l’estudiant. La figura 5 mostra un exemple d’aquesta darrera activitat, 

corresponent a un tall geològic d’un sector del Pirineus il·lustrat amb un conjunt d’imatges  que 

faciliten una visió global de l’objecte d’estudi. 

 

 
Fig. 4. Portal d’accés a les sortides de camp virtuals. 

 

 
 

Fig. 5. Exemple d’il·lustració d’una sortida de camp virtual, mostrant l’enllaç entre la informació 
gràfica (tall geològic) i les imatges de camp de parts del tall. Aquesta figura es tracta d’una síntesi de 
la informació creada en entorn web, on les diferents imatges estan en pàgines enllaçades entre si.  



 
 

 
 
 

 

 

- Desenvolupament d’un espai web de contingut dinàmic on estiguin disponibles els recursos generats 

(www. reditec.org). Aquest espai ha estat desenvolupat amb el gestor de continguts DRUPAL 

(http://drupal.org). L’estructura bàsica de l’espai web és formada per un frame d’accés lliure al material 

docent, un gestor d’administració d’usuaris, un selector d’idioma (el web comptarà properament amb 

les versions en català, castellà i anglès), i una plana de contacte on els usuaris i visitants puguin enviar 

informació, qüestions o el resultat del seu treball (en el cas dels estudiants, exercicis) als 

administradors. Aquesta plataforma ha estat dissenyada per l’empresa de disseny i il·lustració científica 

iGeo, i encara es troba en vies de desenvolupament i probes.  

 

5. Resultats 

Els resultats parcials del projecte han estat presentats en forma de comunicació oral a les V Jornades 

d’Innovació Docent en Educació Superior (Bellaterra, Setembre 2008), sota el títol: 

Teixell, A.: “Plataforma de recursos digitals per a la docència de geologia estructural i tectònica”,  

i la contribució fou seleccionada per a la publicació dins d’un volum especial d’Experiències Docents 

en l’Espai Europeu d’Educació Superior editat per la Universitat Autònoma de Barcelona (Teixell et 

al., 2008), distribuït en llengua catalana i anglesa (veure l’apartat de bibliografia per a seva la 

referència completa).  

 

Quant a resultats docents, el seguiment de les activitats entre els estudiants s’ha començat a realitzar de 

manera preliminar mitjançant: 1) l’avaluació qualitativa i quantitativa d’exercicis pràctics al camp, i 2) 

la distribució d’una enquesta entre els estudiants sobre la utilitat i el grau de satisfacció sobre els nous 

recursos docents utilitzats.. La pràctica pilot va consistir en un exercici d’interpretació d’un aflorament 

de camp mitjançant l’elaboració d’un esquema que recullís els elements geològics principals. A nivell 

qualitatiu es va observar una reducció dels errors d’interpretació considerats inacceptables, reflectida a 

nivell quantitatiu en un increment de la nota de l‘exercici en el 91% dels estudiants. L’anàlisi de 

l’enquesta ha mostrat que el grau de satisfacció dels estudiants també és alt; la utilitat del treball amb 

els recursos digitals proporcionats ha estat valorada amb un 7,7 sobre 10. Entre els aspectes a destacar 

assenyalen la disponibilitat de informació prèvia sobre el context geològic (sortida de camp virtual), 

que ha ajudat a una millor comprensió del treball, aclarint els conceptes i reduint el temps 

d’interpretació en el camp. Els estudiants han destacat com a punt fort la utilitat de l’ús d’imatges 

alienes a la zona de treball a l’hora d’interpretar les estructures reals analitzades al camp i com a base 

per extraure els aspectes essencials a observar i descriure.  

 

Malgrat que aquest resultats són d’un valor limitat donat el seu caràcter preliminar, donen no obstant 

una idea encoratjadora al grup docent sobre la utilitat d’aplicar les metodologies del projecte. Però 

caldrà esperar al futur per poder avaluar de manera més amplia les millores que ha suposat el projecte 

MQD, sobre tot amb la propera aplicació del nou pla d’estudis de Grau en Geologia 

 



 
 

 
 
 

6. Conclusions 

En el marc del projecte d’innovació docent s’ha elaborat una plataforma de recursos digitals dedicada a 

millorar les competències dels estudiants de ciències de la Terra en aspectes com el reconeixement, 

descripció i interpretació d’estructures geològiques naturals. La plataforma és oberta a través d’un 

domini web específic (www.reditec.org), i consta d’una base d’imatges d’estructures amb explicacions 

complementàries, exercicis, i sortides de camp virtuals.  

 

Els recursos digitals elaborats han significat posar a l’abast dels estudiants una part important del 

material docent de que disposava el professorat, per facilitar l’autoaprenentatge; la seva aplicació 

preliminar ha afavorit que les classes presencials de Geologia Estructural i Tectònica assajades siguin 

més participatives, facilitant la discussió i interpretació de les estructures explicades. Aquest fet està 

sent valorat positivament pels estudiants. Les sortides de camp virtuals com a preparació prèvia a la 

sortida real sobre el terreny i l’ús pilot de la base d’imatges han estat experiències que han afavorit 

notablement el desenvolupament del treball en el camp. 

 

Finalment, l’accés lliure als recursos docents generats n’ha de permetre la difusió dins un ampli 

espectre del sistema docent universitari en el camp de les Ciències de la Terra, podent ser utilitzats com 

a referència a l’hora d’adaptar continguts docents al nou Espai Europeu d’Educació Superior.  
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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 2006MQD00002, 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 juny 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. 
 
 


