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RESUM (ABSTRACT) 
En aquest treball presentem la dinàmica i els resultats de la docència de l’assignatura “Innovació docent i 

iniciació a la investigació educativa en Valencià: Llengua i Literatura”, que és una matèria que forma part de la 

formació dels futurs docents d’educació secundària i que enguany s’imparteix per segon any. L’equip 

d’investigació ha estat format per tres PDI i dos alumnes que van cursar l’assignatura el curs passat. 

L’assignatura té com a objectiu fonamental introduir l’alumnat en la metodologia de la investigació educativa 

com a suport per a la innovació docent. La finalitat del projecte és organitzar la docència a partir d’un projecte 

d’investigació-acció que tinga en compte: 1) La vertebració de les classes pràctiques amb: a) la realització d’un 

procés d’investigació fet pels alumnes amb el guiatge del professor sobre un tema educatiu i amb metodologia 

qualitativa; b) La realització per l’alumnat d’un projecte d’intervenció educativa basat en el model 

d’investigació-acció que prenga com a punt de partida la investigació precedent. 2) La participació de l’alumnat 

en la millora de l’assignatura a través d’un procés col·laboratiu basat en l’experiència dels alumnes del curs 

passat que formen part de l’equip d’investigació i de la valoració continuada de les activitats de classe. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. El curs 2009-2010 es va implantar a la Universitat d’Alacant (i a la majoria de les 

universitats de l’estat espanyol) el Màster Oficial en Professorat d'Educació Secundària 

(Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional i Ensenyaments Artístics, d'Idiomes i 

Esportius). Com és sabut, es tracta d’un màster de caràcter professional que faculta per a 

impartir docència en l’Educació Secundària i altres estudis similars. A la universitat d’Alacant 

aquest màster s’ha estructurat en un mòdul genèric i diversos d’específics. El projecte que 

presentem es basa en el treball realitzat en l’assignatura  “Innovació docent i iniciació a la 

investigació educativa en Valencià: Llengua i Literatura”, que forma part del mòdul específic 

“Llengua catalana (Valencià) i la seua literatura”, dirigit a la formació didàctica de l’alumnat 

egressat del grau (o la llicenciatura) de Filologia Catalana. 

Si bé la valoració del procés docent del curs 2009-2010 va ser globalment 

satisfactòria, el professor responsable de l’assignatura era conscient de la necessitat 

d’estructurar millor la docència de la matèria i d’incorporar nous punts de vista i noves idees a 

aquest procés. És per això que durant el curs 2010-2011 es va organitzar, dins del projecte 

Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de l’ICE de la Universitat d’Alacant, un grup 

de treball format per tres docents i dos alumnes del curs anterior amb el propòsit de posar en 

pràctica un projecte d’investigació-acció per dur a terme el procés de millora de la docència 

de l’assignatura, tot incorporant a aquest procés les idees i valoracions de l’alumnat, tant el 

del curs anterior com el del curs actual.   

 

1.2. El punt de partida en una investigació qualitativa no és necessàriament la revisió de la 

literatura sobre el tema (Hernandez, Fernández-Collado i Baptista, 2008: 531-532). En un 

projecte d’investigació-acció, com el que aquí presentem, és més habitual que el procés de 

documentació siga paral·lel a la investigació, i que vaja completant-se a mesura que 

emergeixen nous elements o es detecten necessitats noves. D’acord amb les necessitats del 

nostre projecte, els membres del projecte d’investigació hem vist la necessitat d’aprofundir els 

nostres coneixements en qüestions com ara la metodologia d’investigació educativa 

(Bisquerra 2004; McMillan i Schumacher, 2007), els processos d’aprenentatge col·laboratiu 

(Putnam 1997; Monereo i Duran, 2002), la incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i 

del coneixement (TAC) als processos docents (Vivancos 2008; Alart, Barlam, Grané i 



Reguant, 2010), l’ús del portfolio en l’educació universitària (Barberá, 2005; Prieto, Blanco i 

Morales, 2008), etc. 

 

1.3.  L’objectiu principal que perseguim en aquest projecte és instaurar un procés de millora 

de la docència de l’assignatura “Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en 

Valencià: Llengua i Literatura” basat en el treball col·laboratiu amb l’alumnat. Partim de la 

hipòtesi que el procés de millora de la docència ha de comptar necessàriament amb la 

participació de l’alumnat, per diverses raons, entre les quals destaquem les següents: a) 

perquè incorporaran al seu aprenentatge de manera vivencial els resultats del que és el treball 

col·laboratiu i les tècniques d’investigació per a la innovació educativa; b) per la motivació 

que implica el sentir-se realment partícips i responsables del seu procés d’aprenentatge; c) 

perquè hi ha una sintonia real entre els missatges que llancem, especialment la necessitat del 

treball en equip i d’instaurar la investigació i la innovació educatives de manera habitual en el 

procés docent, i la pràctica acadèmica que experimenten com a alumnes; d) perquè el 

professorat pot comptar amb informació real de les percepcions de l’alumnat i les necessitats 

que sorgeixen al llarg del curs, així com la seua valoració del procés docent en temps real, de 

manera que el procés d’ensenyament-aprenentatge de la matèria pot ajustar-se molt millor a 

les necessitats del grup-classe. 

Per això, la incorporació de dos exalumnes de l’assignatura al grup d’investigació ha 

estat una decisió fonamental per a la incorporació del treball col·laboratiu a la docència de 

l’assignatura, ja que la seua experiència com a alumnes ha resultat bàsica a l’hora de revisar i 

redissenyar els processos d’aprenentatge i, a més, han resultat ser els interlocutors idonis per a 

dur a terme aquest procés d’anàlisi en temps real de les percepcions, necessitats i valoracions 

de l’alumnat de l’assignatura del curs actual. 

   

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripció del context i dels participants  

2.1.1. La situació inicial 

Com ja hem explicat, el punt de partida d’aquest projecte és la revisió del procés 

docent de l’assignatura “Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en Valencià: 

Llengua i Literatura” per tal d’estructurar-ne millor la docència i, sobretot,  de dotar d’un 

caràcter més col·laboratiu a les pràctiques que s’hi incorporen. Per tant, partíem de 



l’experiència docent del curs anterior, que va ser el primer en què es va impartir aquesta 

matèria.  

Durant el curs 2009-2010 la matèria es va estructurar, d’acord amb la guia docent, en 

un bloc de classes teòriques (40%) i un altre de classes pràctiques (60%). El grup d’alumnes 

era reduït (7 persones) la qual cosa ens va permetre dissenyar un model de treball basat 

sobretot en un treball pràctic totalment lligat als continguts teòrics que s’explicaven. En les 

classes teòriques es van explicar i debatre els continguts de la matèria, referits bàsicament als 

processos d’innovació educativa i a la investigació en contextos educatius, aquesta darrera 

centrada en la metodologia de caràcter qualitatiu. Hi vam veure temes com la innovació 

educativa, la investigació en l’àmbit educatiu, les principals metodologies de la investigació 

educativa, especialment els processos d’investigació-acció, les diferències entre la 

investigació quantitativa i la qualitativa, les diferents etapes de la investigació qualitativa, etc. 

Paral·lelament, també hi vam treballar altres temàtiques connectades amb la investigació i la 

innovació educatives, com ara l’avaluació diagnòstica o l’educació plurilingüe. 

Les classes pràctiques es van centrar sobretot en dos grans blocs d’activitats, que 

descriurem amb més detall. 

El primer bloc va consistir a reproduir els diferents moments d’un procés 

d’investigació realitzada en un àmbit educatiu, i va seguir aproximadament el procés que 

expliquem a continuació. 

Una vegada que els alumnes ja s’havien introduït en el concepte de la innovació i la 

investigació educativa i coneixien les diferències entre els paradigmes quantitatiu i qualitatiu 

de la investigació, els vam proposar que triaren entre una sèrie de temes per a investigar. 

Entre tots vam triar la realització d’investigació de caràcter qualitatiu sobre la problemàtica de 

la lectura literària a l’educació secundària. Més concretament, volíem analitzar els problemes 

que té aquest tipus de lectura entre els lectors adolescents. Es tractava d’entendre millor les 

raons per les quals una part significativa dels adolescent abandona els hàbits de lectura per tal 

de proposar models alternatius de foment lector encaminats a fomentar la lectura extensiva, 

especialment la lectura literària i, per tant, revertir aquesta situació. 

En la classe següent vam sorprendre l’alumnat amb la realització d’un grup de 

discussió sobre la lectura en secundària. Aquesta activitat, que no coneixien i, òbviament, 

tampoc no esperaven, va ser fonamental en el desenvolupament posterior de les classes, ja que 

va resultar ser molt motivadora i, alhora, ens va proporcionar el punt de partida per a 



l’estructuració de les classes que vindrien a continuació. La dinàmica de classes que es va 

establir a continuació va consistir en unes pràctiques on seguíem els diferents moments del 

que és una investigació qualitativa i, paral·lelament, unes classes teòriques on preparàvem la 

realització de les pràctiques i les analitzàvem una vegada fetes. En concret, aquestes 

pràctiques van incloure: 

• La realització del grup de discussió i l’anàlisi posterior del que és un grup de 

discussió o entrevista focalitzada. 

• La transcripció del grup de discussió a partir de l’enregistrament en àudio i vídeo que 

en vam fer, amb el suport de programari de dictat específic per a la transcripció 

(Soundscriber). 

• La realització de pràctiques de documentació, especialment bibliogràfica, sobre la 

lectura literària en secundària i la seua problemàtica específica, tot emprant els 

recursos que hi ha a Internet: catàlegs de biblioteques, bases de dades, metacercadors, 

cercadors especialitzats... El model seguit és el de la recerca del tresor o treasure 

hunts (Alart, Barlam, Grané i Reguant, 2010: 100-102), en el qual dotem els alumnes 

d’un llistat d’adreces d’internet com a punt de partida i d’un problema que han de 

solucionar, en aquest cas la recerca de bibliografia rellevant sobre un tema a 

investigar. 

• L’anàlisi de la bibliografia trobada seguint una metodologia de treball col·laboratiu. 

Així, vam repartir alguns articles trobats en grups i l’alumnat de cada grup havia de 

llegir els articles que li havien tocat amb unes finalitats especifiques: documentar-se 

per a la investigació, buscar temes per a l’elaboració d’un qüestionari semiestructurat 

sobre la lectura en secundària, i presentar aquests resultats a la resta de companys/es. 

A més, com que en els articles hi havia descrites investigacions tant de caràcter 

qualitatiu com quantitatiu, aquesta pràctica ens va donar peu a aprofundir sobre les 

diferències entre tots dos tipus d’investigació i l’interés específic de cada model, així 

com la possible complementarietat dels enfocaments. 

• El disseny de les estratègies per a la realització d’un mostreig qualitatiu en el centre 

de secundària on estaven realitzant les pràctiques del màster, cosa que incloïa la 

reflexió sobre els possibles grups d’individus rellevants per a la investigació (diversos 

tipus d’alumnat, de professorat, pares i mares, altres agents implicats com ara 

bibliotecaris, llibreters...), seguint el model de la mostra de casos-tipus (Hernandez, 



Fernández-Collado i Baptista, 2008: 566) i una estimació inicial de la composició i la 

grandària de la mostra. 

• La redacció de qüestionaris semiestructurats adreçats als diferents grups de persones 

que volíem entrevistar (tot emprant una distribució del treball i una posada en comú de 

tipus col·laboratiu). 

• La realització d’algunes entrevistes qualitatives tot emprant els qüestionaris 

elaborats. 

• Paral·lelament, havíem introduït l’alumnat en l’ús d’un programa de CAQDAS 

(Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software), en concret l’Atlas.ti, de 

manera que van realitzar pràctiques d’ús d’aquest programari per a l’anàlisi de les 

transcripcions del grup d’investigació, de les entrevistes i d’altres materials rellevants. 

Per raons de temps, l’ús d’aquest programari no va poder passar d’un estadi 

introductori, en el qual vam treballar les tècniques de codificació en els nivells textual 

i conceptual, vam explicar la creació de memos i simplement van veure algun exemple 

de com fer la representació i l’anàlisi de les xarxes de relacions entre categories. 

En resum, aquest primer bloc de pràctiques anava encaminat a conéixer les principals 

característiques i la metodologia de la investigació qualitativa aplicada a un àmbit educatiu a 

partir d’unes classes pràctiques que tenien com a fil conductor la realització d’una 

investigació real sobre un tema d’interés triat per l’alumnat i en un context educatiu real: els 

centres on estaven realitzant les pràctiques del màster. Destaquem l’íntima imbricació entre 

les classes teòriques i les pràctiques realitzades, ja que en aquest model la formació teòrica era 

semblant a la que rep un membre novell d’un equip d’investigació abans d’endinsar-se en la 

recerca de forma autònoma. 

El segon bloc de pràctiques anava encaminat a l’elaboració d’un projecte d’innovació 

educativa contextualitzada en el centre de secundària on estaven realitzant les pràctiques del 

màster. Per raons evidents, vam triar un mateix tema per a tots (la problemàtica de la lectura 

literària en l’educació secundària) i un mateix model de recerca: la investigació-acció. 

Com és sabut, el model d’investigació acció es basa en un o diversos cicles de  

planificació → actuació → observació → reflexió... En el nostre cas, la investigació prèvia 

realitzada en el primer bloc d’activitats ens proveïa de la informació necessària per a la fase 

de planificació, i ens proporcionava també les eines metodològiques per al disseny dels 

diferents moments del procés d’investigació-acció. Per tant, en aquest segon bloc d’activitats 



l’alumnat tenia un punt de partida comú, una proposta de treball a realitzar en grup 

col·laboratiu i, com a resultat final, havia de realitzar el disseny d’un projecte d’investigació-

acció personal, que cadascun dels i les alumnes havia de contextualitzar al centre educatiu 

concret on estava realitzant les pràctiques. 

 

2.1.2. Formació de l’equip i revisió del pla  

L’experiència docent del curs 2009-2010 que acabem de descriure va ser el punt de 

partida de l’experiència del curs 2010-2011 que descriurem a partir d’ara. Si bé l’anàlisi dels 

resultats d’aquesta experiència era, globalment, satisfactòria, el professor responsable de 

l’assignatura també era conscient d’alguns aspectes que eren globalment millorables, 

especialment relacionats amb la distribució del temps, la càrrega de treball per a l’alumnat i la 

percepció que els i les estudiants havien tingut de l’experiència. Pel que fa al punt primer, és 

evident que el temps total disponible no era suficient per a dur a terme un projecte 

d’investigació complet. Per tant, en la pràctica, la proposta d’investigació sobre la lectura en 

secundària no va poder completar-se, si bé sí que va proporcionar un fil conductor 

estructurador de les pràctiques sobre la investigació educativa que es van realitzar. En relació 

al punt segon, tot el procés va resultar ser molt treballós, i aquesta situació es va sumar a les 

condicions especials que es van donar al curs 2009-2010, any en què es va impartir per 

primera vegada aquest màster, cosa que va implicar alguns problemes organitzatius, sobretot 

pel que fa a la concentració del període docent. En relació al darrer punt, teníem la impressió 

que als estudiants els costava descobrir l’estructuració de les pràctiques realitzades i la 

coherència amb el programa del curs, per falta d’una visió de conjunt. 

És per això que per al curs 2010-2011 es va dissenyar el projecte que ara descriurem 

tot aprofitant la convocatòria del projecte Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de 

l’ICE de la Universitat d’Alacant. L’equip d’investigació del projecte està format pel 

professor responsable de l’assignatura, dues pedagogues especialistes en mètodes 

d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu i dos alumnes que havien cursat l’assignatura el curs 

anterior. La composició de l’equip tractava d’incorporar un punt de vista extern per a l’anàlisi 

de l’experiència educativa, aportat per les dues pedagogues, i combinar-lo amb el punt de 

vista intern –i complementari– del professor responsable i dels dos alumnes que ja havien 

cursat aquesta matèria. 



Els dos alumnes que formen part de l’equip d’investigació van adquirir durant el curs 

passat la formació necessària per a participar en un projecte d’investigació-acció. Amb la seua 

incorporació es pretenia que, a més de participar en les reunions de coordinació i en els 

treballs de l’equip com la resta de membres, tingueren una funció específica en l’avaluació 

dels resultats, no només perquè eren una peça clau en el procés de revisió i d’anàlisi de les 

activitats formatives dutes a terme durant el curs anterior, sinó també perquè estaven destinats 

a ser els principals encarregats de realitzar l’avaluació dels resultats durant el procés 

d’investigació, ja que per la seua edat i condició pensàvem que serien vistos per l’alumnat de 

l’assignatura com a persones més properes i objectives que no el professorat, com de fet va 

resultar ser. D’aquesta manera hem aconseguit separar, en la mesura que ha estat possible, el 

procés d’anàlisi del projecte del procés de qualificació de l’assignatura.  

En resum, pensem que la composició del grup d’investigació i la dinàmica de treball 

creada correspon a un model de col·laboració interprofessional, en el qual es crea un grup de 

treball que aprofita els coneixements de diferents professionals per a resoldre un problema tot 

combinant aportacions fetes per experts des de diferents òptiques (Monereo i Duran, 2002: 

153-170). 

En les primeres reunions del grup d’investigació, prèvies a l’inici de la docència de 

l’assignatura en març de 2011, es va dissenyar un projecte segons el model d’una proposta 

d’investigació-acció, amb els cicles característics: cicle 1r: planificar → actuar → observar → 

reflexionar; cicle 2n: pla revisat → actuar → observar →  reflexionar...  Dins d’aquest 

esquema, l’experiència de l’assignatura impartida el curs passat corresponia al primer cicle 

del projecte d’investigació-acció, cicle que tot just vam tancar amb el procés de reflexió 

realitzat pel grup d’investigació en les reunions realitzades durant els mesos de desembre i 

gener, com a resultat del qual vam proposar un pla revisat que seria posat en pràctica durant el 

curs 2010-2011. El model d’investigació-acció és, en si mateix, una proposta de treball 

col·laboratiu, que es realitza per un grup de persones implicades i, a més, n’és característic 

que s’amplie el grup de persones que participen en el procés (Latorre, 2004: 370-371), aspecte 

que també es pot veure en el nostre projecte.  

L’anàlisi de l’experiència del curs anterior va comportar a una revisió inicial del 

disseny de la docència, que es va concretar en: 

a) Mantenir globalment el disseny de l’assignatura i el cronograma del curs anterior. 

Dins d’aquest disseny, els alumnes haurien de triar un tema d’investigació i una metodologia 



(quantitativa o qualitativa) per a dur-la a terme, almenys parcialment, al llarg de l’assignatura, 

com a element central i vertebrador de les sessions pràctiques. 

b) Tractar les dues tipologies principals de la investigació educativa (quantitativa i 

qualitativa), una més a fons –aquella que siga triada per l’alumnat per a dur a terme el seu 

projecte–, i l’altra a través d’exemples pràctics comentats. 

c) Revisar el pes d’algunes explicacions teòriques, que caldrà alleugerir: diferències 

entre investigació quantitativa i investigació qualitativa; treball integrat de llengües; alguns 

aspectes de la investigació avaluativa. En tot cas, s’intentarà que el tractament d’aquests 

continguts al llarg del curs no trenque la marxa del procés d’investigació que es proposarà a 

l’alumnat. 

d) Proposar més pràctiques d’anàlisi d’investigacions (articles d’investigació) com a 

complement a les explicacions teòriques. Aquestes pràctiques s’haurien de realitzar seguint un 

esquema de treball col·laboratiu entre l’alumnat i amb un propòsit d’aplicació pràctica, tot 

seguint el model emprat al curs anterior. 

e) Intentar alleugerir les pràctiques realitzades el curs anterior de caràcter més 

mecànic, especialment la transcripció de materials i la pràctica amb el programa d’anàlisi de 

dades qualitatives Atlas.ti. 

f) Donar més sentit a les pràctiques de manera que l’alumnat les veja sempre 

emmarcades dins d’un procés docent que és, a la vegada, un projecte d’investigació-acció. 

g) Introduir l’elaboració d’un portfolio per part de l’alumnat com una eina per a la 

reflexió i l’autoaprenentatge de l’alumnat, i també com un instrument per a l’avaluació de 

l’assignatura i, paral·lelament, per a l’avaluació del projecte d’investigació. 

h) Mantenir la pràctica de l’elaboració d’un projecte d’intervenció educativa realitzat 

com a conseqüència del procés d’investigació dut a terme, però, de ser possible, avançar el 

seu començament. 

 

2.1.3. Actuació 

 Les línies generals del que han constituït el procés d’actuació han estat comentades en 

el procés de descripció del punt de partida (docència del curs anterior) i de planificació de 

l’actuació del curs actual. En qualsevol cas, hi ha aspectes que no han estat descrits fins ara 

amb detall en els quals voldríem aprofundir en aquest apartat. Ens referirem sobretot a dos 

aspectes, la incorporació al procés docent de les iniciatives de l’alumnat i la introducció de 



noves pràctiques de treball col·laboratiu, que exemplificarem amb una pràctica realitzada que,  

inicialment, no estava prevista.  

Va ser una coincidència que, justament el primer dia de classe amb el grup, el 

Departament de Filologia Catalana va organitzar, en un horari semblant al de la docència 

d’aquesta matèria, un seminari pràctic sobre TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i del 

Coneixement) aplicades a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua i de la literatura a càrrec 

de Pep Hernández, especialista reconegut en aquesta matèria. Ràpidament, vam aprofitar 

l’ocasió i vam traslladar la sessió a aquell seminari, on els alumnes es van introduir (alguns) o 

van aprofundir (alguns altres) en l’ús d’aquestes propostes aplicades a la didàctica de la 

llengua i de la literatura. El debat sobre aquesta activitat realitzat posteriorment a classe va 

posar de manifest tant l’interés de l’alumnat per aquesta temàtica com el fet que tenien un 

grau de familiarització molt divers en aquestes tecnologies. 

Durant el treball del curs s’ha vist que l’interés i la iniciativa de l’alumnat ha portat a 

integrar aquestes noves eines tecnològiques en el treball de l’aula. Així, per exemple, per a la 

transcripció de l’enregistrament del grup de discussió que van realitzar van utilitzar a partir de 

la seua pròpia iniciativa una eina de treball col·laboratiu, Google Docs, la qual permetia que 

una part de l’alumnat realitzés simultàniament la transcripció de l’enregistrament sobre un 

únic document compartit on the cloud i, alhora, altres companyes realitzaren també 

simultàniament la correcció del text transcrit tot aplicant-hi uns criteris unificats de 

presentació.  

Va ser per això que, dins d’aquest context de treball col·laboratiu i ús de les TAC 

encetat de manera espontània per l’alumnat, vam dissenyar una pràctica no prevista 

inicialment que es va inserir dins del treball de redacció de la proposta d’intervenció 

educativa sobre la lectura literària en l’educació secundària. Aquesta pràctica es basa en el 

disseny del puzzle (Monereo i Duran, 2002: 105-108), adaptat lògicament al context del 

nostre grup-classe. 

La pràctica va consistir en el següent: vam dividir la classe en parelles (hem de tenir 

present que es tracta d’un grup reduït, de només 9 alumnes) i els vam repartir un mapa de 

recursos TAC 1.0 i 2.0 en què els recursos apareixen classificats per grups (Alart, Barlam, 

Grané i Reguant, 2010: 114-115).  Cada parella va triar un recurs d’un grup diferent: un 

generador d’exercicis interactiu (JClic), un generador de línies temporals (Timetoast), una 

eina de publicar blogs (Blogger) i una eina de creació d’animacions i còmics (GoAnimate).  



Cada parella havia d’aprofundir en la utilització de l’eina triada i, com a fruit d’aquest 

aprenentatge, havia d’elaborar una proposta d’ús d’aquesta metodologia aplicada al foment de 

la lectura extensiva.  

Aquest coneixement es va compartir amb la resta de companys/es en una sessió de 

classe dedicada a l’intercanvi d’aquestes experiències i dels coneixements apresos. En aquesta 

sessió, els membres de cada parella van adoptar el paper de formadors dels seus companys i, a 

la vegada, van aprendre dels companys l’ús d’un recurs TAC aplicat al foment de la lectura. 

L’últim pas va ser incorporar aquestes propostes als projectes d’intervenció educativa que 

s’estaven elaborant, adaptades lògicament a les necessitats i les característiques de cada 

context.  

L’elaboració de la proposta d’innovació docent tot emprant les metodologies 

d’investigació treballades durant l’assignatura i integrant-hi els recursos TAC treballats 

col·laborativament és una activitat força important perquè és el projecte en el qual conflueixen 

els aprenentatges de tot el curs. Té, per tant, la característica d’un treball de síntesi que 

arreplega els aprenentatges realitzats al llarg del curs en una proposta de base col·laborativa, 

que segueix el model del grup d’investigació (Monereo i Duran, 2002: 148-152) i té com a 

conclusió la presentació i la discussió a classe de les diferents propostes, que tenen un punt de 

partida compartit i una contextualització individualitzada en cadascun dels centres de 

secundària on l’alumnat ha fet les pràctiques. Com no podia ser d’una altra manera, el procés 

de redacció també es va realitzar de manera col·laborativa tot utilitzant Wikispaces, una altra 

eina per al treball col·laboratiu on the cloud. 

 

2.1.4. Observació 

Durant les reunions del grup d’investigació es va concretar la dinàmica del procés 

d’observació i l’anàlisi de la docència de l’assignatura. Aquest punt es va concretar en una 

estratègia triple:  

a) D’una banda, l’arreplega de dades per part del docent que s’han registrat de manera 

sistemàtica en un quadern de camp o bitàcola. Inclou també l’anàlisi de documents generats a 

classe i de les percepcions i valoracions del docent. 

b) En segon lloc, les entrevistes amb l’alumnat que durien a terme bàsicament els dos 

exalumnes de l’assignatura integrats en l’equip d’investigació. En aquest punt cal assenyalar 

que es va decidir que els dos alumnes del curs anterior integrats al projecte tindrien una 



autonomia molt àmplia a l’hora de dissenyar i dur a terme el procés d’avaluació per al qual 

comptarien, sempre que ho demanessen, amb el suport de la resta del grup. Dins d’aquesta 

dinàmica la seua proposta va ser arreplegar les opinions i valoracions de l’alumnat de 

l’assignatura a partir d’entrevistes grupals, que es van planificar i s’han dut a terme amb una 

freqüència aproximada d’una al mes durant el període de docència. Els resultats d’aquestes 

entrevistes han sigut contrastats amb les observacions registrades pel professor i han estat 

analitzades pel grup d’investigació per tal de reorientar el procés de docència en aquells punts 

que s’ha considerat necessari.  

Així, per exemple, han estat aquestes reunions les que han posat de manifest algunes 

qüestions com ara la necessitat que tenia l’alumnat d’una perspectiva global del disseny de 

l’assignatura, o la conveniència d’avançar alguns elements del programa, especialment 

l’elaboració del seu projecte d’innovació docent. Aquestes reunions també han posat de 

manifest quines activitats han estat millor valorades pels alumnes i quines altres era 

convenient reestructurar. 

c) El tercer instrument d’arreplega de dades són els portfolios que els alumnes 

elaboren al llarg del curs i per a lliurar-los al final del procés docent. En una reunió del grup 

d’investigació es va acordar que la revisió dels portfolios elaborats per l’alumnat seria, a més 

d’un instrument de reflexió i autoaprenentatge, un altre element de judici per tal de valorar els 

resultats d’aquest nou cicle del projecte docent. 

De les entrevistes amb l’alumnat es desprén que l’elaboració del portfolio ha contribuït 

a solucionar la falta de perspectiva que els i les estudiants tenien sobre el conjunt de la 

matèria, ja que l’anàlisi diària de les activitats realitzades i la reflexió sobre el procés docent, 

processos inherents a l’elaboració del portfolio, han permés a l’alumnat descobrir el sentit i la 

unitat de les activitats realitzades i, per tant, tenir una visió global del conjunt de la matèria i 

una perspectiva clara dels aprenentatges i els progressos realitzats al llarg del curs.   

 

3. RESULTATS 

 Les dades i les evidències arreplegades fins ara, de caràcter qualitatiu, a través de 

l’observació sistematitzada i les entrevistes semiestructurades, així com l’anàlisi dels 

documents de classe (treballs, vídeos, portfolios...) ens porten a la conclusió que sí que s’ha 

experimentat un millora perceptible pel procés docent a partir dels canvis introduïts. En tot 

cas, també hi ha resultats que expressen la necessitat de continuar avançant, ja que entenem 



que els processos docents sempre estan oberts a la possibilitat de la revisió i de millora i, per 

tant, cal revisar-los i adaptar-los constantment als contextos i les necessites canviants.  

A partir de les dades que disposem, caldria destacar els següents punts forts i, també 

algunes debilitats: Entre els punts forts, subratllem : 

• L’objectivitat i la riquesa conceptual que implica la revisió del procés docent per un 

equip d’experts divers i des de perspectives diferents. 

• La resposta positiva que hem obtingut de l’alumnat, resultat d’una alta motivació per 

a l’aprenentatge. 

• La participació de l’alumnat, que ha comportat la incorporació de diverses de les 

seues iniciatives al procés de docència, sobretot en el camp de la incorporació d’eines TAC al 

procés de treball col·laboratiu. 

• L’ajustament del procés de docència a les necessitats i expectatives de l’alumnat de 

manera flexible i àgil.  

• L’adquisició de competències complexes, referides a la investigació educativa i a la 

innovació docent. S’ha de tenir en compte que la formació en tècniques d’investigació 

educativa, sobretot de caràcter qualitatiu, era inicialment molt llunyana a la formació inicial 

de l’alumnat. 

• L’adquisició de competències referides al treball col·laboratiu, imprescindibles per al 

seu futur treball com a docents. 

• L’elaboració del portfolio ha resultat ser un bon instrument d’aprenentatge i, a més, 

ha contribuït a dotar l’alumnat d’una perspectiva global sobre el desplegament de la matèria al 

llarg del curs. 

• La introducció de l’alumnat en la cultura de la investigació d’aula i la innovació 

educatives. 

• La creació d’expectatives positives pel que fa a les possibilitats de contribuir de 

manera eficaç a la millora del sistema educatiu a partir del treball reflexiu i col·laboratiu, 

adaptat al context i les necessitats de l’alumnat i que valora les contribucions de qualsevol 

membre de la comunitat educativa. 

Entre els aspectes millorables, cal destacar-ne dos: 

• L’existència d’un cert desajustament entre els continguts que volem treballar i el 

temps disponible. Hem comprovat que tenim tendència a ser massa optimistes pel que fa a la 

quantitat de continguts i d’activitats que programem, la qual cosa sol comportar problemes de 



temps. Però també creiem que cal reflexionar sobre si és convenient elaborar cronogrames de 

docència molt estrictes, ja que aquesta pràctica limita posteriorment la possibilitat d’adaptar la 

docència a les expectatives i les iniciatives de l’alumnat, així com a circumstàncies 

inicialment imprevistes que, pel seu interés, cal tenir en compte. 

• Malgrat que hem millorat globalment la percepció de l’alumnat sobre l’estructuració 

de la matèria, pensem que encara cal continuar treballant per millorar aquest punt. 

 

4. CONCLUSIONS  

L’experiència que hem presentat posa de manifest com el treball col·laboratiu en 

diversos nivells –dins de l’equip d’investigació i entre els protagonistes del procés docent 

(entre els alumnes, entre els alumnes i el docent, entre exalumnes i alumnes actuals) modifica 

de manera molt positiva les dinàmiques d’organització de la docència i del treball d’aula. 

També hem vist que el treball col·laboratiu es pot traslladar fàcilment a la docència no 

presencial, gràcies a les diverses TAC que faciliten el treball col·laboratiu on the cloud, cosa 

que permet millorar les dinàmiques i els resultats del treball no presencial de l’alumnat, que 

no oblidem que és d’importància fonamental en l’actual sistema basat en crèdits ECTS. 

 En aquest treball partíem de la hipòtesi que el procés de millora de la docència ha de 

comptar necessàriament amb la participació de l’alumnat. L’anàlisi dels resultats obtinguts sí 

que ha corroborat que l’augment de la participació de l’alumnat i el foment de les seues 

iniciatives com a protagonistes del procés d’aprenentatge han contribuït de manera destacada 

a augmentar la motivació i a ajustar el procés d’aprenentatge a les necessitats de l’alumnat, 

amb una millora de la participació en classe i dels resultats obtinguts. 

Paral·lelament, l’organització del treball pràctic de l’assignatura a través d’activitats 

col·laboratives destinades al desenvolupament d’actituds favorables a la innovació educativa i 

d’adquisició de competències –de caràcter complex– en tècniques d’investigació educativa ha 

obtingut també uns resultats que milloren les nostres expectatives inicials. 

També voldríem subratllar la valoració positiva que fem del fet d’haver inclòs dos 

exalumnes de l’assignatura en el grup d’investigació, ja que les seues percepcions i 

valoracions, així com el treball que han realitzat, sobretot com agents d’arreplega 

d’informació i de coordinació amb l’alumnat actual, han segut molt importants per al resultat 

final de l’experiència que hem explicat. 



Per últim, cal tenir present que, en gran part, l’èxit de l’experiència s’ha degut al reduït 

nombre de matrícula de l’assignatura, cosa que ens ha permés treballar seguint un sistema de 

seminaris amb una interrelació molt directa amb l’alumnat. 
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