
 
 

 

 
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. 
BANC ELECTRÒNIC d’OBJECTES i RECURSOS d’APRENENTATGE dels ESTUDIS de COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
ANTONI  

Cognoms 
MERCADER CAPELLÀ 

Correu electrònic 
amercader@ub.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, Departament Didàctica Educació Visual i Plàstica 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00181 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
 
Comunicació Audiovisual, noves tecnologies, objecte d'aprenentatge, aprenentatge auto-regulat, alfabetització 
audiovisual  

Data de presentació de la justificació  
14.12.2007 
 

 
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) 
OdACAV és un banc electrònic d’objectes d’aprenentatge (OdA) que te com a finalitat principal servir als docents de les 
assignatures troncals dels Estudis de Comunicació Audiovisual (CAV) de la UB (obert també a altres universitats 
catalanes) implicats o que es vulgin implicar en la innovació docent i preten facilitar i potenciar la documentació per a la 
investigació i la recerca a l’entorn del paper innovador dels OdA digitals; aixi com la patrimonialització dels mateixos. 
Què és i que no és un OdA de CAV? 
 
És tot allò que serveix en un procés d'ensinistrament, d'aprenentatge, de formació - que en els cas que ens ocupa, es 
tradueix en una col•lecció d'imatges fixes, en un hipertext, en una hipermèdia, un vídeo, etc.-, i la missió dels quals és 
suscitar l’interès i l'aprofitament en el transvasament dels continguts de les assignatures dels estudis actuals (de la 
Llicenciatura) i futurs (del Grau) de Comunicació Audiovisual. 
El projecte sorgeix com a necessitat orgànica de la mateixa naturalesa de l'ensenyament de Comunicació Audiovisual, 
on en el pla dels continguts els exemples, els referents, els models no són encara prou desenvolupats i costa molt 
disposar d'OdAs suficientment competents. 
Les fonts documentals del cinema, de la televisió i dels mitjans en general són la base sobre la que s’han bastit els OdA 
de la base de dades del web 
  
http://www.lmi.ub.es/repositori/ 
 
amb l’esperança que resultin adequats a la innovació en els Estudis de Comunicació Audiovisual.  
És, doncs, un repositori de condició cooperativa, dinàmic i flexible; amb esperit blog/wiki, els  objectius del qual són: la 
creació d'un sistema de dipositació dels OdA; l'establiment d'un sistema de recuperació dels mateixos; la implantació de 
fluxos d'entrada i sortida; la consolidació d'un observatori d'investigació i de recerca sobre la innovació dels OdA en els 
entorns i els sistemes educatius actuals; l’articulació de possibles accions patrimonials al voltant de la creació i 
preservació d’aquests. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
OdACAV is a repository of Electronic Learning Objects (ELO’s) that aims to be useful for teachers of 
compulsary courses at the Audiovisual Communcation Studies  (CAV) at the University of Barcelona, also open 
to other Catalan Universities that are interested in contributing to innovation. The repository aims to facilitate 
and enhance the research on the innovative role of ELO and their permanent implementation.  
What is an ELO in CAV and what does it mean? 
 
It is anything that can be utilised in a learning process, which in this case is translated in a collection of fixed 
images, a hypertext, hypermedia, video, sound etc.... The idea is to provoke the interest of the learner and 
enhance the transmission of contents of the current course contents and materials of CAV.  
The project emerges as an ‘organic’ need of the very nature of CAV, studies in which the examples, references 
and models are not completely developed yet and where it is difficult to establish competitive ELO’s. 
The documental sources of cinema, television and the media in general, are the ground on which the ELO’s are 
based. They are available at:  
 
http://www.lmi.ub.es/repositori/ 
 
The aim and hope is that they are appropriate in the context of innovation of the Audiovisual Communication 
Studies at the UB. 
 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
This repository is therefore a collaborative, dynamic and flexible project with the aim of:  
- creating a system for uploading ELO’s 
- establishing a retrieval system of ELO’s 
- establishing the fluxus of inputs and outputs 
- consolidating a research observatory on innovation of ELO’s in the current educational contexts 
- studying the possible future uses and preservation of these ELO’s 

 
 
 
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. 
 
El projecte s'ha portat a terme en el Departament Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de 
la UB i molt concretament al Laboratori de Mitjans Interactius del mateix. Hi han contribuit els 
professor@s dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la UB següents: 
Antonio Bartolomé, Joan Frigola, Mariona Grané, Antoni Mercader, Cilia Willem. La becària 
ha estat Valerie Rubinstein. Han col·laborat: Miguel Ángel Muras, Ares Cerveró i Lucrezia 
Crescenzi. Tot@s ell@s membres del grup VALL d’Innovació Docent (consolidat).  
 
 
La motivació per a bastir i posar en funcionament un BANC ELECTRÒNIC d’OBJECTES i 
RECURSOS d’APRENENTATGE dels ESTUDIS de COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (OdACAV) —
coneguda la dificultat en la que ens trobem els docents a l'hora de disposar d'eines adequades 
per a la formació en Comunicació Audiovisual— ha estat acomplerta. Ha suposat, doncs, fer 
viable i operatiu el que els professor@s de les assignatures dels Estudis de Comunicació 
Audiovisual (CAV) de la UB (i també d'altres universitats catalanes) trobin un lloc on dipositar i on 
cercar Objectes d’Aprenentatge (OdAs) digitals, un banc on satisfer les necessitats d'aquesta 
mena de dispositius tant importants en la innovació i la millora de la qualitat docent. 
 
 
La finalitat perseguida per OdACAV entenem que ha estat assolida en tant que a partir del 
treball amb la web: 
 
http://www.lmi.ub.es/repositori/ 
 
són possibles la percepció, la verificació, l’adquisició, etc. d’enteniment, de comprensió, de 
coneixement per part dels docent@s de les matèries troncals dels estudis de CAV en tant que 
usuari@s principals del banc. Podem convenir en que OdA és allò que constitueix una menuda 
porció de contingut amb un plus d’ensinistrament per a percebre’l com a tal en un entorn educatiu 
està a la seva disposició. En definitiva, estem davant un conjunt organitzat de petits paquets 
d’informació i documentació amb accent en l’aprenentatge que el subjecte discent en procés de 
formació de la CAV decideix escollir i computar com a pertinent i/o adequat. 
 



 
 

 

 
Els objectius assolits han estat —com a primer— la creació d'un sistema de dipositació dels OdA 
o Dipòsit (input). Com a segon, l'establiment d'un sistema de recuperació dels OdA o servei 
(output) 
La implantació d'un sistema de fluxos d'entrada i sortida, ha estat el tercer objectiu. 
o Flux (input/output). 
El tesaurus amb les categories i les tipologies, els grups temàtics han articulat la base de dades 
(vegeu pàg 6).  
El quart objectiu, la consolidació d'un observatori d'investigació i de recerca a l’entorn del paper 
innovador dels OdA en els entorns i els sistemes educatius actuals; i el cinquè, l’articulació de 
possibles accions patrimonials al voltant de la creació i preservació dels OdA resten a mercè —
com no podia ser de cap altra manera— del que vagi donant OdA/CAV durant els primers mesos 
de funcionament.  
 
 
Els resultats, tant de caràcter general: 
- Creació i posta en funcionament regular del banc, 
com els de caràcter particular: 
1.- Dipòsit (input) d’OdAs catalogats i documentats en una base de dades, en funció dels ítems 
d'un tesaurus ad hoc, degudament protegits, tant pel que f a la seguretat com als drets d'autor i 
reproducció sota Creative Commons.  
 
2.- Servei (output) d’OdAs degudament regulat per a l'ús i les necessitats de les assignatures de 
Comunicació Audiovisual 
 
3.- Flux (input/output) degudament estudiat i controlat 
estan a l’abast de tot@s usuari@s de la web, fent ús de la funcionalitat dissenyada a través de la 
categorització i la estructuració de la base de dades. 
(vegeu pàg. següent) 



 
 

 

Base de dades del repositori d’OdA/CAV 
UB. Barcelona, 2007 
 
Anglés Català Castellà Comentari 
Title  Títol Título En el idioma original 

sempre 
Authors Autors Autores Cognom, nom … 
Created at Creat el Creado en Any de creació 
Last updated Darrera actualització Ultima actualización Data última 

actualització 
Available at site from Disponible en aquest 

lloc des de 
Disponible en este 
sitio desde 

Data d’entrada al 
repositori 

Language Idioma Idioma Llengua de l‘OdA 
Theme Tema Tema vegeu CATEGORIES 
Typology Tipologia Tipología vegeu CATEGORIES 
Short description Breu descripció Breve descripción Fins a 3/5 línies en la 

llengua de l’OdA 
Keywords Descriptors Descriptores Llistat que va 

augmentant 
 
CATEGORIES 
Temes (amb relació a les assignatures de CAV pels que han estat creats els OdA): 
Anglés Català Castellà Comentari 
Audiovisual Tech Tecnologia 

Audiovisual 
Tecnología 
Audiovisual 

 

Multimedia Tech Tecnologia 
Multimèdia 

Tecnología 
Multimedia 

 

Audiovisual 
narratives 

Narratives 
Audiovisuals 

Narrativas 
audiovisuales 

 

Theory of 
Communication 

Teoria de la 
comunicació 

Teoría de la 
Comunicación 

 

Audiovisual language Llenguatge 
Audiovisual 

Lenguaje Audiovisual  

Internet Internet Internet  
Social Audiovisual 
Communication 

Dimensió social de la 
Comunicació 
Audiovisual 

Dimensión social de 
la Comunicación 
Audiovisual 

 

Arts & Audiovisual 
Communication 

Dimensió artística de 
la Comunicació 
Audiovisual 

Dimensión artística 
de la Comunicación 
Audiovisual 

 

Communication & 
Education 

Comunicació i 
educació 

Comunicación y 
Educación 

 

Audiovisual Media Mitjans Audiovisuals Medios 
Audiovisuales 

 

eLearning 2.0 eLearning 2.0 eLearning 2.0  

Tipologies (tipus i models formals o funcionals de presentació dels OdA)  
Anglés Català Castellà Comentari 
Audiovisual Audiovisual Audiovisual  
Hypermedia Hipermèdia Hipermedia  
Intermedia Intermèdia Intermedia  
Mixed media Mixed Media Mixed Media  
Multimedia Multimèdia Multimedia  
Textual Textual Textual  
Visual Visual Visual  
 
 
 



 
 

 

La resta: 
4.- Articulació d'un nucli de professor@s/investigador@s amb interessos propers a la investigació i 
la recerca sobre OdA. 
 
5.- Establiment d'una base patrimonialitzadora a partir dels OdA 
queden —per la seva pròpia naturalesa— per a ser demostrades en un futur proper. 
 
 
L’avaluació de caracter general i particular ha suposat posar a prova la creació i posta en 
funcionament regular del banc ha estat exitosa 
 
- Avaluant els comportaments que l'ús dels OdA han tingut en les utilitzacions primeres, 
absolutament implicades a les assignatures que figuren a la capçalera de cada OdACAV. Fins el 
moment de fer aquest informe el balanç està essent positiu. 
S’han realitzat les degudes comprovacions amb el formulari ad hoc dissenyat expressament: 
Una enquesta adreçada al professors participants i a possibles col·laboradors sobre l’entrada 
en funcionament el repositori, que demana: 
 

Creus que és una eina útil pels alumnes? Si? No? Perquè? 
Tens experiències d’ús que corroborin el que opines? On? Com?  
La veus prou ben dissenyada? Flexible? Actualitzable? Ràpida?  
Gràficament atractiva? 
Què creus que hauríem de fer per assegurar la continuïtat d’aquesta eina? 
Vols que sigui quelcom més que un repositori?  
Hem de treballar amb recursos per tal d’esdevenir un portal? 
Penses que l’hem d’obrir a totes les instàncies de CAV d’Espanya? i d’Europa? 
Avantatges de ser multilingüe? 
Altres consideracions 

 
- Presentant els resultats d'investigació i recerca en àmbits qualificat del sector de la comunicació 
audiovisual i/o de la innovació docent com: 
 
Conferència:  
Entorns d’autoaprenentatge no presencials: creativitat i emotivitat. 01.06.07 a l’Aula Magna de la 
UB en el marc de la XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge a càrrec d’Antoni Mercader. 
 
Comunicació:  
IX Congrés EDUTEC. La educación en entornos virtuales: calidad y efectividad en el e-
learning. 20 a 22 septiembre de 2006, Tarragona, España. Organizat per la Univ. Rovira i 
Virgili de Tarragona. A càrrec de Valerie Rubinstein i Antonio Bartolomé. 
  
 
- Preparant un seguiment i una difusió entre els docents de la comunicació audiovisual i de la 
didàctica de la educació visual i plàstica de les universitats catalanes, especialment de la 
Universitat de Lleida i de la Universitat Rovira i Virgili, amb els que habitualment treballem. 
 
Work in Progress seria l’expressió que definiria el moment actual d’OdA/CAV expressada 
de manera contínua i permanent en el web 
 
http://www.lmi.ub.es/repositori/ 
 
 
 
 
 
Adjuntem certificació econòmica i imprès de la pàgina home de la web. 



 
 

 

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 2006MQD00181, 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, 14 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. 
 
 


