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II. PROJECTE DE RECERCA
1. Títol del projecte. El Pràcticum i la millora de l’empleabilitat dels graduats.

Percepcions del agents. Redice 12- 1880-01
2. Activitats realitzades
Objectius del projecte
El projecte de recerca pretenia avaluar el grau de satisfacció respecte l’assoliment de
competències establertes en els plans docents del Pràcticum de dos graus de la Universitat de
Barcelona. A la vista de la realització final del projecte, s’ha pogut satisfer l’objectiu final
respecte al grau de Pedagogia. Però malgrat que es va crear l’instrument d’avaluació de les
competències del grau de Psicologia no s’ha recollit mostra suficient respecte a l’alumnat, tutors
de centre i de les organitzacions de pràctiques suficients com per obtenir una informació
significativa.
Objectius específics:
Per tal d’assolir l’objectiu general, es pretenia donar resposta a les següents qüestions:
En quina mesura s’han assolit les competències Transversals comunes de la Universitat de
Barcelona?
En quina mesura s’han assolit les competències transversals de la titulació?
En quina mesura s’han assolit les competències específiques de la titulació?
En quina mesura els continguts i activitats planificades al pla docent (operativitzats en els
objectius d’aquest) han servit per enfortir aquest assoliment?
Quines competències s’han desenvolupat millor en la comunitat d’aprenentatge de l’aula
universitària?
Quines competències s’han desenvolupat millor a nivell individual, desenvolupat per
l’alumnat a través de la seva reflexió?
Quines competències s’han desenvolupat millor en l’organització de pràctiques?
Quins són els elements d’articulació entre els tres entorns d’aprenentatge per part dels
agents implicats, activitats formatives i activitats avaluatives?
Tots aquests objectius específics s’han pogut satisfer en relació al Prácticum del Grau de
Pedagogia. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, no s’ha pogut recollir informació significativa
relativa al Grau de Psicologia.

Accions
Desenvolupar els instruments: S’han desenvolupat les sis enquestes sobre avaluació de les
Enquesta estudiants, enquesta tutor competències del grau de Pedagogia i de Psicologia, per:
d’Universitat i enquesta tutors de
centre
- L’alumnat
- Els tutors de les pràctiques de la UB
- Els tutors dels centres de pràctiques
S’han aplicat a les dues Facultats
Només s’ha pogut fer un anàlisis descriptiu i correlacional amb les
dades de la Facultat de Pedagogia.
L’anàlisi de les dades de la Facultat de Psicologia no s’ha pogut tractar
per falta de dades.
Aplicar els instruments
Anàlisi descriptiu i correlacional de
la informació
Desenvolupar els guions dels focus S’han desenvolupat els guions del focus grup per als estudiants, tutors
grup per als estudiants, tutors d’Universitat i tutors de centre
d’Universitat i tutors de centre

Desenvolupar 3 grups de discussió Es va fer el grup de discussió amb els tutors de UB de la Facultat de
a cada facultat
Pedagogia
Anàlisi descriptiu
Es va intentar fer entrevistes personals amb alumnat i tutors dels
centres. Però donada la impossibilitat de concertar-les, es va optar fer
una tramesa electrònica de les qüestions de guió via enquesta oberta on
line. Novament es va obtenir una mostra molt minsa.

Síntesi del dos estudis

L’estudi qualitatiu no s’ha pogut realitzar a la Facultat de Psicologia,
per impossibilitat d’accedir a mostra

S’ha fet una síntesi dels dos estudis en lo referent a les bases teòriques
i les aportacions metodològiques, però no en relació a les dades
Redacció article
Traducció anglès
Presentació de comunicació al
congrés nacional

S’han redactat dos articles- ja publicats- i varies contribucions a
congressos
A hores d’ara, les publicacions són en castellà.
S’ha presentat:
Una comunicació en un congrés d’àmbit internacional
Una ponència en un congrés d’àmbit internacional
Dues ponències en un Simpossium en un congrés d’àmbit
internacional
Un pòster a una jornada de sobre recerca del Departament
MIDE de la Facultat de Pedagogia de la UB,
A més de la participació en la Jornada REDICE 2013-

Presentació de comunicació al
congrés internacional

3. Nivell de compliment del pla de treball proposat
Respecte a al disseny metodològic, es va plantejar un:

Estudi quantitatiu: Estava prevista la realització d’una enquesta de percepció sobre el grau
d’assoliment de les competències planificades al pla docent de l’assignatura de Pràctiques
Externes. Aplicada a estudiants, tutors de la Universitat i de les organitzacions de pràctiques.
S’han fet els sis instruments, però l’aplicació a la Facultat de Psicologia ha estat molt limitada,
degut a la manca de suport de la resta de l’equip docent i la coordinació del pràcticum. Tot i
així, les aportacions generades, tant a nivell metodològic com de resultats són molt positives i
fonamentaran la demanda d’un nou projecte de continuació en la propera convocatòria REDICE
2014.
Estudi qualitatiu: Estava prevista la realització d’un total de 6 focus grup aplicats a estudiants,
tutors de la Universitat i de les organitzacions de pràctiques del grau de Pedagogia i del grau de
Psicologia de la Universitat de Barcelona. Pot dir-se que aquesta fase no s’ha pogut
desenvolupar satisfactòriament. Hi ha hagut dos factors determinants per explicar aquest fracàs.
Per una banda, malgrat que la calendarització del projecte suposava la realització de l’estudi
empíric abans de l’estiu, el propi calendari del Pràcticum, que finalitzava a juny, i dels l’estudi
qualitatiu es tenia que fer considerant les conclusions de l’estudi quantitatiu), així quan
estudiants, que tenien tribunals de TFG a juliol, feia que tot l’estudi empíric es retardés (es va
poguer fer l’estudi qualitatiu, l’equip docent dels tutors de la UB havia canviat substancialment
( degut a l’ampliació de crèdits) i l’alumnat ( ja graduat), ja no tenia vinculació amb la UB al
ser ja graduats Això va condemnar la motivació d’aquests agents en participar en aquesta fase
de l’estudi. Aquest mateix factor temporal va influir en la limitada capacitat de prendre mesures
per tal de aconseguir reorganitzar els grups de discussió. Es per això que al final es varen fer
entrevistes i qüestionaris on line amb les qüestions que guiaven els focus grup.
Respecte a la difusió dels resultats, que eren un dels principals objectius del projecte, es va
plantejar un pla:
A l’Àmbit anglòfon.

En aquest punt s’ha participat amb una ponència en un congres

internacional organitzat per Instituto Tecnológico de Celaya y la Universitat de Texas, de la que
s’han derivat dues publicacions amb ISBN.
Àmbit llatí. En aquest apartat s’ha participat en tres congressos d’àmbit internacional i en una
jornada de recerca organitzats a Espanya ( no es considera la jornada de recerca REDICE, ja que
forma part del propi projecte) mitjançant una comunicació, un pòster i dues ponències en un
Simpossium de les que s’han derivat dos articles publicats en revistes indexades i tres
publicacions en el llibre d’actes.
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