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1. TÍTOL DEL PROJECTE:
Una comunitat de pràctica online per afavorir la co-transferència entre les
organitzacions de pràctiques i el Pràcticum del grau de Pedagogia per
l’ocupabilitat dels futurs pedagogs/es.

2. NECESSITAT I RELLEVÀNCIA DE LA PROPOSTA
Des del grup d’innovació docent PRAXIS s’han anat detectant algunes mancances vers
l’ocupabilitat dels estudiants. Proposem constituir-nos com agents de transferència de
coneixement. És així com adquireix el sentit principal de seguir contribuint al ple
desenvolupament com a persones, ciutadans i professionals dels nostres estudiants i a la
millora de la competitivitat de les nostres empreses i organitzacions de pràctiques, en un nou
país més cohesionat, just i sostenible dins d’un món global i orientat al coneixement i la
revalorització dels valors humans més fonamentals. En aquest sentit, el projecte que es
presenta s’emmarca en una de les línies del Programa marc de recerca i innovació de la Unió
Europea per al període 2014 – 2020 “Horitzó 2020”. Concretament en la línia de donar
resposta als principals problemes de la societat, en el nostre cas l’ocupabilitat dels pedagogs.
La implicació i el compromís dels tutors de les organitzacions de pràctiques ha esdevingut un
element clau pel desenvolupament pre-professional de l’alumnat. Aquesta proposta de
recerca aborda l’ocupabilitat de l’estudiant repensant les relacions de transferència de
coneixement entre la Universitat i les organitzacions de pràctiques, considerant la posició
privilegiada de l’oficina del Pràcticum com a espai per a la transferència. Una investigació vers
la projecció professional dels estudiants amb la participació de les organitzacions de pràctiques
afavoriria avançar en aquest camí, tot sistematitzant les anàlisis i les propostes.
Aquest projecte esdevé la continuació del REDICE 2014 “L’ocupabilitat del pedagog/a: una
sinergia necessària entre les organitzacions de pràctiques i la Universitat” (IP: Ruth Vilà
REDICE'14 1126), on vam iniciar la construcció del concepte de co-transferència des d’una
òptica d’horitzontalitat en el funcionament, des de la reciprocitat, amb la intenció de gestar
una actitud de col·laboració a un projecte comú que repercuteixi en la millora de l’ocupabilitat
dels pedagogs/es. Entre els resultats obtinguts, es va identificar la necessitat sentida i
compartida per part dels tutors dels centres de pràctiques entrevistats i per part dels tutors/es
de les Pràctiques Externes del grau de Pedagogia, de tenir un espai virtual de relació de
partenariat, per posar en pràctica la definició de co-transferència que es va posar de manifest
en l’estudi (Graell et al, 2015).
En aquest projecte que presentem es pretén investigar sobre el paper que juga aquest espai
virtual en les relacions de co-transferència entre el Pràcticum del grau de Pedagogia i els
centres de pràctiques.
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3. FONAMENTACIÓ TEÒRICA
El Pràcticum, una oficina per a la transferència
Ha estat llargament constatada la necessitat de relacionar la Universitat, les estructures d’Estat
i la Societat tot reforçant i recordant que la primera té una funció social, transformadora i
desenvolupadora del seu entorn. En aquest sentit, Martínez, Mavarez, Rojas, Rodriguez i
Carvallo (2006) apostaven per la priorització de l’Educació Superior com un instrument de
desenvolupament mitjançant relacions bidireccionals i de cooperació entre la universitat i el
seu entorn, a l’hora que l’entorn aporta elements, recursos i coneixements per incrementar la
qualitat dels productes universitaris. Aquest rol, definit sota el terme de tercera missió de la
Universitat, es concreta en una relació de transferència del coneixement (Rubiralta, 2011).
Això ha estat molt clar en els centres d’educació superior de ciència i tecnologia. La creació de
patents, de spin off, la creació d’empreses mixtes per explotar comercialment els resultats
generats per la recerca universitària o el desenvolupament de recerques segons les demandes
de les empreses productives són elements presents en la organització i sistema d’avaluació de
la nostra universitat. Però des de les Ciències Socials, des de l’Educació com articulem aquesta
tercera missió? La nostra resposta es fonamenta en la dimensió social, en la responsabilitat
social de les institucions d’Educació Superior. Efectivament, la Universitat és una font
d’innovació, d’emprenedoria i cohesió social del territori. Ja no és suficient, en el nostre temps
i en la situació econòmica, política i social actual, veure la docència i la recerca com a úniques
missions de la Universitat. En altres paraules, la Universitat té una inherent dimensió social
que cal recordar i potenciar, justament en aquests moments de crisi i aplicació extensiva de
polítiques liberals sobre les institucions públiques d’Educació Superior.
El Pràcticum reuneix uns trets molt específics, que al seu torn, són propis de la nova producció
del coneixement descrita per aquest autor i sinteritzats per Frenken et al (2010):
a) Proximitat geogràfica; ampliant i diversificant els entorns en què es genera el coneixement,
més enllà de les aules.
b) Proximitat institucional; el coneixement es dóna en institucions que poden ser molt
diferents però que en què la integració dels processos pot afavorir aquesta generació. c)
Proximitat cognitiva, deixant fluir el coneixement més enllà de les fronteres disciplinàries per
construir-se en funció de la seva aplicabilitat segons el context i els seus requeriments. d)
Proximitat organitzativa, atès que l'organització de la investigació és, cada vegada més, més
oberta i flexible i
e) Proximitat Social, preferència a la col·laboració, més que a un acompliment individual i
competitiu que és incapaç d'accedir, gestionar i generar el nivell d'informació i coneixement
generat gràcies als nous entorns tecnològics.
L’activitat formativa i de recerca de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona pot
contribuir, amb la relació amb les organitzacions i les institucions públiques del seu entorn a
aportar significativament en aquesta fita i compromís. Des de les diverses activitats i capacitats
generades a la Universitat es poden identificar tot un conjunt d’accions i indicadors de
transferència (Bueno i Casani, 2010). Tal i com assenyalen Molas-Gallart et al (2002), les
pràctiques són identificades com a accions de transferència. I des de l’equip de coordinació del
Pràcticum de Pedagogia pensem que el Pràcticum, pot ser un agent mediador de transferència
entre la Facultat, les organitzacions i la societat.
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La llarga relació de confiança que hi ha entre les organitzacions de pràctiques i la Facultat,
iniciada i consolidada curs rere curs, permet disposar d’un canal directe entre espais d’actuació
social, professionals, institucions i persones. Fins ara aquest canal bàsicament ha servit per
articular una necessitat curricular de la Facultat. Però pot servir perquè les institucions rebin
de la Facultat els coneixements, informacions, productes i relacions institucionals que es
generen en el si dels grups de recerca, equips docents i diverses activitats acadèmiques, socials
i culturals. Tot això sobre les bases d’un coneixement mutu, personal, ple de confiança i
compromís respecte uns valors compartits que han anat coneixent-se al llarg del Pràcticum. És
tracta de respondre a les preguntes què aporten les organitzacions de pràctiques als nostres
futurs pedagogs i què aporten els estudiants, el pràcticum, la universitat, a les organitzacions.
Quina forma pot tenir aquesta reciprocitat i quin ha de ser el marc relacional.
El nostre escenari de generació i transferència del coneixement és el Pràcticum de Pedagogia a
la Universitat de Barcelona. Sota aquest nom es reuneixen processos d'aprenentatge generats
mitjançant la immersió de l'alumnat en centres de pràctiques (Millan et al, 2014). El Pràcticum
pot exercir com un node d'enllaç de coneixement i transferència entre l'amplíssim espectre de
centres col·laboradors (de sector educatiu, social i empresarial de diverses tipologies) i el
coneixement generat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, fruit dels grups de
recerca i de les activitats docents i divulgatives (Vilà et al., 2015).

Vers una definició compartida de la co-transferència
Les relacions de transferència generades i articulades entorn al Pràcticum de la Facultat
d’Educació implicarien la informació i traspàs de coneixement generat a la Universitat cap a les
organitzacions, especialment informació, competències professionals reflectides en els
resultats d’aprenentatge de l’alumnat, relacions institucionals i màrqueting social. En sentit
contrari, les organitzacions aportarien al personal docent i investigador i a l’alumnat de la
Facultat d’Educació, escenaris de formació, desenvolupament i qualificació, praxis i vivències
de la societat i el món professional, oportunitats d’ocupació pels estudiants, socis i aliats en
projectes, programes i escenaris de recerca.
Tots aquests elements han estat investigats en el marc de l’anterior projecte REDICE
subvencionat “L’ocupabilitat del pedagog/a: una sinergia necessària entre les organitzacions
de pràctiques i la Universitat” (IP: Ruth Vilà REDICE'14 1126) i que és un antecedent directe
d’aquest projecte.
Una primera aportació d'aquest estudi exploratori ha estat la definició, construïda
col·laborativament d'un concepte de co-transferència entre els tutors d'Universitat i
d'institucions de pràctiques del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (Graell et al,
2015). En aquesta conceptualització, la co-transferència es concep com un procés col·laboratiu,
dinàmic i ecològic de generació i gestió del coneixement que té com a últim sentit el
desenvolupament de l'alumnat, alhora que redunda en un desenvolupament de les institucions
i persones implicades gràcies a les relacions basades en l'empatia, acceptació mútua i
compromís.
Aquestes relacions poden donar-se en diversos nivells: les persones individualment, els grups i
les organitzacions. Tant els tutors d'universitat com els de les organitzacions de pràctiques
estan d'acord en que la consideració de la mútua corresponsabilitat i la importància del retorn
social, especialment en l'alumnat són claus en la co-transferència, encara que l'estudi ha posat
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en evidència que, segons el perfil professional d'aquests, poden donar-se diferències de matís
en les prioritats atorgades.
La definició de co-transferència construïda col·laborativament entre la universitat i les
organitzacions de pràctiques del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona comprèn
tres components:
a) El "coneixement"- l’aprenentatge. És l’aprenentatge en context, experiencial, les bones i
males pràctiques que aporten les organitzacions de pràctiques i és el coneixement acadèmic,
epistemològic que aporta la Universitat. Uns i altres gestionen el coneixement que tenen per
transferir-lo. Un coneixement complex, global i connectiu. La Transferència opera amb un
coneixement complex, en el qual coexisteixen sabers de diverses disciplines, en treballar el
professional de la Pedagogia en diversitat de camps i organitzacions i a través de relacions
interprofessionals eminentment col·laboratives.
b) La "cultura co" (el prefix indica “plegats; alhora; conjuntament) que descriu la naturalesa de
la relació. Aquesta relació multiplica els sabers, els fers i els sentiments, i reforça la connexió.
Implica el grau de compromís que pot oscil·lar en diversos nivells com la col·laboració(visió
puntual) la cooperació (visió permanent), el projecte comú fins a aconseguir una i
l'arquitectura comuna.
c) El "impacte" que descriu el resultat. Com es transforma el coneixement en valor econòmic i
social pel territori .És la importància del retorn a la societat, del desenvolupament
socioeconòmic i socioprofessional, en la creació de nou coneixement que millora l’ocupació del
pedagogs. Un resultat basat, fonamentalment, en termes de coneixement, desenvolupament i
ocupabilitat que redunda tant en els agents (universitat i institucions de pràctiques) com en
l'alumnat que implica un potencial de transformació.
S'han sintetitzat uns conceptes que llancen més llum a un constructe en construcció des de
l'horitzontalitat entre les diferents visions implicades en les pràctiques externes universitàries
en Ciències Socials. Destacar que un dels aspectes innovadors d'aquesta investigació ha radicat
en la participació de les parts interessades (tutors d'universitat i institucions) ja en la fase de
definició del disseny de la investigació: els objectius i metes es van establir d'acord als seus
prioritats percebudes. Aquesta elecció va ser motivada per la intenció de construir
coneixement a través de processos de col·laboració i evitar la imposició de prioritats
institucionals, teòriques o acadèmiques en el camp de la investigació: condicions prèvies
necessàries per a l'èxit (Bergold i Thomas, 2012).
Entre els resultats de l’anàlisi d’entrevistes i grup de discussió de tutores i tutors tant de la
Universitat com de les organitzacions de pràctiques es varen identificar les següents
propostes:






Crear una Comunitat de pràctiques en xarxa.
Oferir un Espai de comunicació horitzontal/mateix llenguatge/diàleg, debat i pacte.
Ampliar la Plataforma virtual/Interactiva per donar visibilitat, transparència i
Innovació.
Proveir d’una Estructura organitzativa àgil, funcional, manejable i oberta als diferents
agents.
Procurar la Sostenibilitat de la plataforma i que es dinamitzi tota la comunitat de
pràctiques.
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En aquests moments per viabilitat i interès manifestat pels principals implicats directes,
prioritzem l’anàlisi del paper d’un espai virtual a mode de comunitat de pràctiques, com a eix
vertebrador per seguir construint el concepte de co-transferència de forma compartida entre
el Pràcticum de Pedagogia i les organitzacions de pràctiques.

Una comunitat de pràctica virtual per l’ocupabilitat dels futurs
pedagogs/es
Una comunitat de pràctica virtual s'implementa creant un seguit d'eines que s'organitzen i
relacionen de manera tal que permetin que els seus membres compten amb un espai de
trobada en què disposen de tots els recursos necessaris per a comunicar-se, intercanviar
informació i emmagatzemar-la. Aquest espai ha de facilitar que tots ells puguin accedir a la
totalitat dels continguts i contribuir a augmentar-, modificar-los o debatre sobre ells per
generar nou coneixement.
Per a la implementació d'aquest projecte es farà servir únicament programari lliure i gratuït a
Internet.
D'una banda es disposa ja d'un espai web creat pel PMID al següent web:
http://www.ub.edu/praxis/es, amb la finalitat que sigui el portal o la via d'accés la comunitat
PRAXIS, i el lloc en el qual es pugui adreçar als interessats a tots els altres espais.
D'altra banda es preveu la implementació d'una plataforma tipus xarxa social educativa (hi ha
en el nostre context una varietat important de plataformes amb aquesta orientació, entre les
que destaquen Edmodo, Ning, Edu 2.0, etc.) en la qual és possible crear un grup que pugui
compartir un entorn privat. En aquesta plataforma és possible dur a terme les funcions
bàsiques d'una comunitat de pràctica: que cada participant pugui publicar continguts, iniciar
debats, carregar i descarregar arxius, i comunicar-se amb altres participants de manera pública
o privat.
Es contempla també la possibilitat de creació d'un bloc orientat a la publicació d'articles i que
obri noves línies de debat.
Per tal de tenir un major accés a la informació, també ens plantegem fer servir eines que
permetin una millor comunicació entre els membres i amb els que no ho siguin, com ara
Twitter o Facebook.
La idea es que el conjunt d’aquestes eines esdevingui en una comunitat de pràctica virtual,
sota la demanda identificada en el projecte REDICE anterior.
Un cop superada l'etapa inicial de creació de les eines i posada en marxa de la comunitat
PRAXIS, l'activitat habitual de l'equip docent que el dirigeix es centrarà en les següents
tasques:





Administrar els diferents espais virtuals, vetllant pel compliment de la seva primera
finalitat orientat a la co-transferència, el seu bon funcionament i organització.
Gestionar l'ingrés dels membres.
Aportar material, proposant temes de discussió i anàlisi que es considerin rellevants
Moderar els fòrums i discussions que es generin.
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Contribuir al desenvolupament dels temes de discussió o treball proposats pels
membres brindant el suport que sigui necessari en cada cas.
Organitzar el material i les activitats que s'iniciïn, proveint els mitjans tecnològics
necessaris per fer possible la posada en pràctica de totes les iniciatives que sorgeixin.

El projecte és sostenible en la mesura que la seva temàtica sigui d'interès per a tota la
comunitat, els continguts aniran adaptant-se a les necessitats i interessos dels participants, per
la qual cosa es considera que és possible sostenir-ho en el temps. Per a això es pot comptar
amb personal de suport, com a becaris / es.

4. OBJECTIUS
La finalitat principal de la recerca que proposem és seguir aprofundint en l’ocupabilitat dels
futurs pedagogs/es des de la perspectiva tant de la universitat com de les organitzacions de
pràctiques, en el marc del Pràcticum del grau de Pedagogia. Això ens porta a seguir repensant
alguns elements del Pràcticum quant a les relacions de reciprocitat i de transferència de
coneixements que la gestió del Pràcticum suposa. El contacte directe amb les organitzacions
de pràctiques que any darrera any contribueixen a la qualitat de les pràctiques dels estudiants,
ofereix una oportunitat única per aquest plantejament recíproc de transferència (o cotransferència). Des d’aquest projecte de recerca volem aprofundir en una de les formes que
pot tenir aquesta reciprocitat i transferència: a través d’una comunitat de pràctica virtual.
Pretenem estudiar el seu paper pels processos de co-transferència, des de la perspectiva
universitària però fonamentalment, també des de la perspectiva de les organitzacions de
pràctiques.
En resum, en aquest projecte es pretén investigar sobre el paper que juga un espai virtual de
comunitat de pràctica en les relacions de co-transferència entre el Pràcticum del grau de
Pedagogia i els centres de pràctiques.
Per aquest motiu, ens plantegem els següents objectius generals i específics:
Objectiu 1. Redefinir el marc relacional de co-transferència entre el Pràcticum del grau de
Pedagogia i les organitzacions de pràctiques, mitjançant la dinamització d’una comunitat de
pràctica virtual.
1.1 Identificar els elements prioritaris pels col·lectius implicats per la comunitat de
pràctica virtual, per la co-transferència.
1.2 Avançar en una conceptualització compartida de la co-transferència, entre tutors de la
Universitat i de les organitzacions de pràctiques.
1.3 Analitzar la incidència de la comunitat de pràctica virtual en la definició d’un marc
relacional de co-transferència, entre el Pràcticum del grau de Pedagogia i les
organitzacions de pràctiques.
1.4 Definir propostes de millora i de sostenibilitat de la comunitat de pràctica virtual.
Objectiu 2. Repensar vies de millora de l’ocupabilitat dels estudiants del grau de Pedagogia en
la comunitat de pràctica virtual.
2.1 Identificar vies de millora per l’ocupabilitat dels estudiants de pedagogia des de la visió
de les organitzacions de pràctiques.
Grup d’Innovació Docent PRAXIS
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2.2 Crear sinergies entre la Universitat i les organitzacions de pràctiques a través de la
comunitat de pràctica virtual per l’ocupabilitat dels estudiants de Pedagogia.
2.3 Impulsar la sostenibilitat dels recursos que s’empren en la formació dels pedagogs.
A continuació detallem com donar resposta a aquests objectius mitjançant un disseny
metodològic que desenvolupi la finalitat de l’ocupabilitat dels futurs pedagogs/es.

5. METODOLOGIA DE RECERCA

Disseny de la recerca
La finalitat que es pretén en aquesta recerca no és senzilla com tampoc ho són els objectius. El
desenvolupament teòric del constructe de co-transferència des del que el plantegem tampoc
té uns límits prou definits i marcats. Així doncs, la complexitat de la temàtica i el caràcter
globalitzador dels objectius proposats justifiquen que la metodologia d’aquest projecte s’ajusti
al principi de la complementarietat de tècniques qualitatives i quantitatives (Cook, 1985;
Bericat, 1998; Creswell, 2003) per donar-hi resposta.
Des d’aquestes consideracions, plantegem un estudi descriptiu-comprensiu que combina
mètodes qualitatius i quantitatius en un disseny metodològic mixt (Tashakkori i Teddlie, 2010),
basat en un estudi multifase (Creswell i Plano, 2011). Aquest disseny integra:



Un estudi per enquesta inicial que identificarà els elements prioritaris a desenvolupar
en la comunitat de pràctica, així com noves vies per millorar l’ocupabilitat dels futurs
pedagogs/es.
Seguit d’un disseny mixt convergent paral·lel (Creswell i Plano, 2011) on s’analitzarà
la incidència d’aquesta comunitat de pràctica virtual en la xarxa relacional que
s’estableix abans i després de l’experiència. Per aquest motiu s’empraran tècniques
qualitatives i quantitatives. L’anàlisi de xarxes pot identificar com canvien les
estructures relacionals entre les institucions i amb la Universitat abans i després de
l’entrada en funcionament de la comunitat de pràctica.

Concretament, ens proposem una recerca conduïda en tres fases diferenciades i relacionades
que donen resposta als dos objectius plantejats, tal com es resumeix en la figura 1:
•

•

Fase 1. Estudi per enquesta. En aquesta fase, mitjançant un qüestionari online aplicat a
tutors de la UB i tutors dels centres de pràctiques, es pretén identificar per una banda
els aspectes prioritaris per desenvolupar en la comunitat de pràctica virtual i propostes
de vies de millora de l’ocupabilitat dels futurs pedagogs/es.
Fase 2. Creació de la comunitat de Pràctica. Disseny mixt. En aquesta fase, es posarà
en marxa la comunitat de pràctica sota els elements prioritzats en la fase anterior, i es
portarà a terme l’anàlisi de la incidència de la Comunitat de Pràctica per la cotransferència, i la redefinició del marc relacional entre les organitzacions de pràctiques
i el Pràcticum del grau de Pedagogia. Aquesta anàlisi té una gran complexitat com per
poder aplicar una única metodologia, per aquest motiu es recorre a una aproximació
mixta d’instruments de recollida i d’anàlisi quantitativa i qualitativa, com qüestionaris
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•

online, grups de discussió, entrevistes i anàlisi de xarxes egocèntric. La concreció dels
mateixos serà en la seu de la pròpia investigació.
Fase 3. Propostes. Finalment, acabem la recerca amb les propostes que surten de les
anàlisis anteriors, adreçades a millorar l’ocupabilitat dels futurs pedagogs/es i la
creació i manteniment de la comunitat de pràctica.

FASE 1.
ESTUDI PER ENQUESTA

- Aspectes prioritaris
per la comunitat de
pràctica.

- Vies de millora de
l'ocupabilitat dels
futurs pedagogs/es.

FASE 2. C O M U N I T A T
DISSENY MIXT.

D E

P R À C T I C A

Anàlisi de la incidència de la
Comunitat de Pràctica per la cotransferència, i la redefinició del
marc relacional.
- Anàlisi de xarxes egocèntric.
- Grups de discussió, entrevistes.
- Qüestionaris online.

FASE 3.
PROPOSTES.

Propostes
per
l'ocupabilitat
dels futurs/es
pedagogs/es
i per la
comunitat de
pràctica.

Figura 1. Disseny de la recerca

Eines de recollida de la informació
Per donar resposta als objectius plantejats en les primeres dues fases de la recerca es
preveuen les següents eines de recollida de la informació:
En l’estudi per enquesta de la fase primera, s’aplicarà un qüestionari online a tutors de la UB i
tutors dels centres de pràctiques, per identificar per una banda els aspectes prioritaris per
desenvolupar en la comunitat de pràctica virtual i propostes de vies de millora de l’ocupabilitat
dels futurs pedagogs/es. Els indicadors d’aquest qüestionari online sorgeixen dels resultats
obtinguts en l’anterior recerca REDICE14 que és el principal antecedent d’aquesta proposta.
Per l’anàlisi de la incidència de la Comunitat de Pràctica per la co-transferència, i la redefinició
del marc relacional entre les organitzacions de pràctiques i el Pràcticum del grau de Pedagogia
es proposen diverses eines de recollida de la informació:
•

•

Un qüestionari online (i amb suport telefònic) adreçat als participants de la comunitat
de pràctica per identificar la xarxa egocèntrica inicial i final, mesurar la incidència de la
comunitat de pràctica en la co-transferència, i altres elements identificadors.
Grups de discussió i/o entrevistes per conèixer el nivell de satisfacció dels participants,
i valorar la incidència de la comunitat en la redefinició del marc relacional i la
concreció de les vies per l’ocupabilitat dels futurs pedagogs/es. Aquest darrer aspecte,
fonamentat en els resultats obtinguts de les anàlisis anteriors.
Grup d’Innovació Docent PRAXIS

9

UNA COMUNITAT DE PRÀCTICA VIRTUAL PER AFAVORIR LA CO-TRANSFERÈNCIA I L’OCUPABILITAT

Anàlisi de la informació
Les dades obtingudes en relació a la primera fase i les dades del qüestionari online de la
segona fase es preveu una anàlisi de tipus quantitativa descriptiva (Vilà i Bisquerra, 2004). Les
dades obtingudes s’analitzaran amb el paquet estadístic SPSS versió 18. L’anàlisi serà
bàsicament descriptiu, i s’empraran algunes tècniques multivariades per a la classificació de
grups, tot identificant perfils entre els tutors, si s’escau.
Per l’anàlisi d’entrevistes i grups de discussió es preveu una anàlisi de tipus qualitativa. Una
vegada dinamitzats els grups de discussió i les entrevistes que es transcriuran literalment, el
discurs oral es transformarà en text escrit sobre el qual finalment es realitzarà l'anàlisi de
dades qualitatives (Bardín, 1986; Mucchielli, 1988; Krippendorff, 2002): a través d’aquest
procediment es classificarà la informació obtinguda seguint un sistema de categories per
facilitar la interpretació de les dades d’acord amb els objectius pretesos. Aquests sistemes de
categories i la seva definició seran validats pel procediment de “judici d'experts” i la
“triangulació” (acord entre els membres del grup de recerca), per donar resposta a criteris de
rigor científic d’exhaustivitat, exclusió mútua, homogeneïtat, objectivitat, i pertinència. Com a
tècnica de suport per a la gestió de tota la informació qualitativa es farà servir el programa
Nvivo, àmpliament utilitzat per a la segmentació, comparació i extracció dels resultats.
Finalment, es portarà a terme l’anàlisi de xarxes egocèntriques en un disseny pre i postest.
L’ARS es focalitza en l'estructura reticular de les relacions socials, buscant donar compte de
l'efecte de les relacions en el comportament dels individus i els diferents grups socials
estudiant la seva morfologia, els seus patrons de comportament i la seva relació dialògica amb
els individus que les componen (Knoke i Yang, 2008).
En abordar l'estructura de relacions, l'ARS detecta posicions dins de les xarxes de relacions i les
característiques funcionals d'aquestes en relació a tota la xarxa; d'aquesta manera, es poden
diferenciar posicions, estratègies, fluxos de transaccions i distribució de poder entre un
conjunt d'actors en un espai i temps determinats. Així mateix, poden donar compte de com les
xarxes assisteixen a configurar identitats, normes i valors compartits, i indagar com
emergeixen determinades estructures socials i sota quines dinàmiques de vinculació aquestes
constrenyen als actors i donen forma a les societats (Leonidas Aguirre, 2011).
L'anàlisi de xarxes en el projecte presentat tindrà el suport del programa EgoNet i s'orienta a
determinar:
• Nombre i tipologia de relacions entre els diferents col·lectius participants.
• Principals col·lectius entre els quals s'estableixen relacions.
• Patrons en les relacions, per exemple si els centres que es vinculen comparteixen trets
característics (pertanyen a un mateix sector, etc.).
• Evolució dels patrons en les relacions.
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6. ASPECTES ÈTICS
Tot partint de les orientacions sobre els aspectes ètics de la recerca realitzada a la Universitat
de Barcelona, a la present recerca les investigadores es comprometen a seguir els principis de:
-

-

Honestedat. Els investigadors seran honestos respecte les seves activitats de recerca,
així com també envers les activitats d’altres investigadors.
Responsabilitat. Els investigadors garanteixen que la recerca es porta a terme d’acord
amb els termes i les condicions definits per l’entitat que la finança i/o acordats entre
la Universitat de Barcelona i els organismes finançadors.
Rigor. Els investigadors portaran a terme un acurat procés de descobriment i
interpretació.
Evitar el conflictes d’interès. Els investigadors evitaran els conflictes d’interès que
puguin comprometre la validesa dels resultats de la seva recerca.

Especialment en aquesta recerca s’ha de prendre molta cura d’informar als participants sobre
la intencionalitat de la recerca, la seva finalitat i la confidencialitat de les dades, plantejant com
a voluntària la seva participació.
Part dels investigadors d’aquesta recerca formen part del col·lectiu de tutors/es de la
Universitat de Barcelona, però també dels centres de pràctiques. Aspecte que ajudarà al rigor
de les interpretacions dels resultats. Tot el personal investigador disposa de la competència
necessària per portar a terme les activitats encomanades. Els estudiants i el personal en procés
de formació han d’estar adequadament supervisats per garantir la qualitat dels resultats que
generen.

7. PLA DE TREBALL
L’equip de recerca està constituït per la investigadora principal i coordinadora i 18
investigadores amb diferents nivell d’implicació1. Concretament: cinc membres investigadores
de la Universitat de Barcelona, quatre col·laboradores que són també, investigadores de la
Universitat de Barcelona, i nou professionals tutors/es de diferents centres de pràctiques.
A continuació definim el pla de treball i les persones membres responsables (taula 1).
METODOLOGIA
Fase 1.
Estudi per
enquesta
Fase 2. Comunitat
de pràctica.
Disseny mixt

OBJECTIUS
1.1
2.1

1.2

1.3
1

ACTIVITATS
Crear qüestionari online
Aplicar qüestionari online a
tutors UB i tutors dels centres
Anàlisi dels resultats
Crear la comunitat de pràctica
reflexiva
Dinamitzar la comunitat de
pràctica reflexiva
Creació del qüestionari online

CALENDARI
Juny 2016
Juny – setembre
2016

MEMBRE
RESPONSABLE
Dolors Millan
Assumpta Aneas

Octubre 2016
Novembre 2016

Ruth Vilà
M.José Rubio

Novembre 2016
–Juny 2017

M.José Rubio

Octubre 2016

Ruth Vilà

Per a més información vegeu el Curriculum Vitae de l’equip.
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2.2
2.3

xarxes
Aplicació qüestionaris online
pretest
Creació dels guions d’entrevista i
grups de discussió
Entrevistes i grups de discussió
Aplicació qüestionaris online
xarxes postest
Anàlisi de les dades

Fase 3. Propostes

1.4
2.1

Propostes per la comunitat de
pràctica virtual
Propostes per l’ocupabilitat

Novembre 2016

Assumpta Aneas

Novembre 2016

Rosa Rodríguez

Març - Maig
2017
Juny – Juliol
2017

Montse Gurrera

Novembre 2016
– Octubre 2017
Novembre desembre 2017
Novembre desembre 2017

Assumpta Aneas
Ruth Vilà
M.José Rubio
Dolors Millan

Taula 1. Pla de treball segons activitats i membres responsables.

El paper del personal col·laborador universitari és de suport en algunes de les fases. El
personal col·laborador són Mercè Alós, Elena Noguera, Anna Escofet i Angelina Sánchez.
Anna Escofet i Mercè Alós donaran suport a les activitats:



Crear la comunitat de pràctica reflexiva
Dinamitzar la comunitat de pràctica reflexiva

Finalment, Angelina Sánchez i Elena Noguera donaran suport a les activitats sobre la creació
del qüestionari online sobre anàlisi de xarxes, la seva aplicació i anàlisi dels resultats.
Les investigadores expertes de les organitzacions de pràctiques són: Margarida Garcia Baró de
l’ ACIDH, Marta Alsina Farré de DOGA Gestió, Maria Begoña Sánchez García de l’escola FASIASARRIÀ, Jose Manuel Rodríguez Rodríguez de la Fundació Formació i Treball, Esther Serrat
Pérez del Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella, Artur Vidal Sapé del Departament
d'Ensenyament, Diego Alonso Gómez del Sistema d’Emergències Mèdiques, Jordi Giménez
Gimeno del Consell Comarcal de L'alt Penedès, i Xesco Montañez de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat. El paper dels i les investigadores professionals dels centres de pràctiques és
imprescindible per garantir incorporar la seva perspectiva en totes les fases i decisions que es
prenguin en la recerca, així com validar els resultats obtinguts, incorporant també la seva
mirada. A continuació es presenten les seves dades d’identificació que no poden ser
carregades a l’espai dels membres de la recerca ordinari.
DNI/NIE/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació
Institució
Departament
DNI/NIE/PASSAPORT
Nom

37328394S
Margarida
Garcia
Baró
mgarcia@acidh.org
Doctora en Psicologia
ACIDH

78082594D
Marta
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Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació
Institució
Departament
E/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació
Institució
Departament

Alsina
Farré
marta.alsina@doga.es
Llicenciada en Pedagogia
DOGA Gestió, slu
RRHH
35075130S
Maria Begoña
Sánchez
García
begosanchez.00@hotmail.com
No Doctor/a LLICENCIADA EN FILOSOFIA I LLETRES. SECCIO CIENCIES DE
L'EDUCACIO (UAB-1986)
ESCOLA FASIA-SARRIÀ Carrer Iradier n 28, 08017-Barcelona
LOGOPEDA I COORDINADORA DE PRÀCTIQUES

DNI/NIE/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació
Institució
Departament
DNI/NIE/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació
Institució
Departament
DNI/NIE/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació en Filologia catalaba
Institució
Departament
DNI/NIE/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació

44018926-P
Jose Manuel
Rodriguez
Rodriguez
jose@formacioitreball.org
Doctor/a No Doctor/a
Fundació Formació i Treball
Formació
37741539 B
Esther
Serrat
Pérez
eserrat2@xtec.cat
Grau Mestra de Primària
Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella
Departament d'Ensenyament/ Consorci d'Educació de Barcelona
40559379
Artur
Vidal
Sapé
avidal14@xtec.cat
Doctor/a No Doctor/a (en procés de presentar la tesi)
d'Ensenyament
43431497E
DIEGO
ALONSO
GÓMEZ
ddialogo@gmail.com
No Doctor/a
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Institució
Departament
DNI/NIE/PASSAPORT
Nom
Cognom1
Cognom2
Adreça electrònica
Titulació
Institució
Departament

DNI/NIE/PASSAPORT

Sistema d’Emergències Mèdiques
Unitat de Formació
47603795M
JORDI
GIMÉNEZ
GIMENO
pe2eaia@ccapenedes.cat
No Doctor/a
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS
BENESTAR SOCIAL - EAIA

52.464.120 Q

Nom
Cognom1
Cognom2

Xesco
Montañez
Zarcero

Adreça electrònica

fmontanez@santboi.cat
No Doctor/a
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Àrea d'Educació, Convivència i Solidaritat

Titulació
Institució
Departament

8. IMPACTE I RESULTATS ESPERATS

El resultat més apreciat i esperat és el recorregut des d’una actual xarxa de col·laboració entre
la Universitat i les organitzacions de pràctiques fins a una autèntica arquitectura on tots els
agents col·laboren conjuntament a un projecte comú que en última instància faciliti
l’ocupabilitat dels estudiants del grau de Pedagogia.
Per avançar en aquesta arquitectura comuna de moment es prioritza la creació d’un espai
online compartit, segons la opinió dels tutors de les organitzacions i del Pràcticum del grau de
Pedagogia, detectat en la recerca anterior. A mode d’exemple, proposem obtenir algunes
activitats i productes dinamitzats des de la comunitat de pràctica virtual, que es recullen a la
taula 2, com poden ser: la fira d’organitzacions de pràctiques on es posin en relació les
organitzacions i l’estudiantat del darrer curs, la organització de newsletter d’activitats
universitàries informatives per les organitzacions de pràctiques, fomentar un espai
d’oportunitats on posar en comunicació els estudiants que finalitzen els estudis amb les
organitzacions de pràctiques, o la creació d’un viver de projectes i emprenedories que es
puguin fer visibles a les organitzacions de pràctiques.
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Coordinació,
intercanvi i
diàleg
(el que hem de
compartir)
Pla Docent i
planificació
estudis
Necessitats de
les
organitzacions
Incorporar les
necessitats del
mercat laboral
al pla d’estudis
(e-learning)
Competències
professionals
(Competència
“saber fer”)
Competències
dels diferents
llocs laborals
Validació de
criteris i
tasques a
realitzar
Implementació
de temàtiques
concretes

Organitzacions de
pràctiques
(el que hem de
conèixer)

Responsabilitat
social
(el compromís
mutu)

Estudiants
protagonistes
(preocupar-nos
de l’estudiant)

Diversitat d’organitzacions
(tipus, horaris, ...)
Donar a conèixer
l’organització (explicar el
que es fa)
Apropar empreses i
organitzacions
Aglutinar empreses
semblants/de projectes
similars
Cercar col·laboradors o
projectes
Verticalitat i
especialització/agrupament
de sectors d’activitat

Sortides
professionals
Necessitats del
mercat laboral
Ocupabilitat
Compromís social

Opinió dels
estudiants
Coneixements que
tenen els
estudiants
(TIC)/el que
saben els alumnes
Connectar
PEX&TFG
Vídeos del que
han fet o aprés a
les pràctiques
Compartir teoria i
pràctica

Universitat
oberta
(obrir-nos a la
societat)
Esdeveniments i
noticies
Trobades
Jornades
Tallers
Seminaris
Grups de treball
Fira pedagògica
1r, 3r i 4rt
Jornada de
pràcticum (anual)

Formació i
assessorament
(l’enriquiment
mutu)

Oferta formativa
de les
organitzacions
Demandes de
l’organització
(avaluació externa
pedagògica per
ajudar a millorar
els productes)
Oferta formativa
de la universitat:
recursos,
bibliografia,
documentació.
Demandes de la
universitat
(recursos i
experiència)
Bones pràctiques
públiques i
accessibles per
tothom

Taula 2. Resultats esperats en la comunitat de pràctica virtual.

Pensem obtenir també una definició conjunta del constructe de co-transferència, amb la
participació activa de les visions tant de les organitzacions de pràctiques com de la Universitat
de Barcelona. Aquesta construcció conjunta s’emmarca en una visió de la transferència del
coneixement en general, a la Universitat de Barcelona, i que es concreta en el nostre projecte
en la oficina del Pràcticum del grau de Pedagogia, constituint-se així en una autèntica oficina
de co-transferència que respongui a les necessitats i que es correspongui amb accions de
reciprocitat des de les organitzacions de pràctiques.

9. PLA DE DIFUSIÓ DELS AVENÇOS O RESULTATS DE LA
RECERCA DESENVOLUPADA
La difusió dels resultats és un dels principals objectius de la recerca a la Universitat. La
publicació dels resultats originals i inèdits en revistes o altres mitjans amb revisió per iguals és
considerada per la Universitat de Barcelona com una de les millors maneres de difondre el
coneixement. A tal efecte es proposa el següent pla de difusió a nivell intern i a través de
congressos nacionals i internacionals rellevants per la recerca en innovació docent i a través de
diferents revistes especialitzades en àrees d’innovació i recerca en innovació. A mode
d’exemple:






Una comunicació en el Congrés de Docència Universitària i Innovació (CDUI).
Una comunicació al Congreso Internacional EDO
Article en la Revista d’Innovació i Recerca Universitària (REIRE).
Article en la Revista de higher education o similar.
Jornada en a la UB per explicar l ‘experiència amb la participació d’alguns tutors dels
centres de pràctiques.
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10.

PRESSUPOST

Concepte
Presentacions en congressos
Tasques de suport a la recerca
Publicacions
Jornades o altres accions de difusió
Total

total
2.000 €
300 €
500 €
200 €
3.000 €
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