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Abstract 
 

L’objectiu central del nostre treball ha estat, d’una banda, descriure i analitzar 

allò que s’esdevé quan s’incorporen les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) en un model formatiu d’ensenyament superior presencial; de 

l’altra, observar el procés d’interacció didàctica durant la incorporació progressiva 

de les TIC a l’ensenyament superior, explicar el procés de desenvolupament i 

construcció d’una plataforma telemàtica i, consegüentment, ser motors de canvi 

i millora des de la praxi del procés d’interacció didàctica amb el suport de les 

TIC a l’ensenyament superior presencial. 

 

Atesa la naturalesa del que es volia investigar, doncs, hem volgut aproximar-nos 

metodològicament a un enfocament científic emergent o multiparadigmàtic. 

  

Per tant, aquesta recerca se centra en l’avaluació, en la descripció i en l’anàlisi de la 

mostra observada, alhora que ens apropa en un nou escenari didàctic dins 

l’ensenyament superior basat en la bimodalitat presencial. Una bimodalitat 

presencial entesa a partir de les sinergies entre una varietat multimetodològica 

d’activitats i dinàmiques presencials a l’aula i una extensió de la mateixa presència, 

a partir del complement i del suport de les TIC. 
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Agraïments 
 

eia molt de temps que volia escriure aquest apartat. Tot i que aquests 

agraïments us els trobeu a les primeres planes de la tesi, us vull revelar un petit 

secret: en aquest cas, és l’últim punt que volia afegir a la tesi. I volia fer-ho així, 

ja que escriure’l està significant la cloenda d’un llarg procés on han intervingut 

moltes persones que directament o indirectament hi han posat el seu granet de sorra. 

Deixeu-me que, en aquest to més personal, us expliqui... 

 

En el món de les noves tecnologies les versions “1.0” són els programes recent acabats, 

que funcionen completament i que responen de forma bàsica i funcional a les 

expectatives plantejades des de l’inici de la seva creació. Aquestes versions 1.0 

representen els primers resultats de molts mesos de treball, esforç i testeig constant per 

treure a la llum pública la primera versió final, completa i polida d’errors importants. 

 

Cercant un altre paral·lelisme, sempre he pensat que la cuina té molt a veure amb la 

informàtica. Un bon plat acostuma a ser el resultat d’un procés de cuina i fogons, és a 

dir, moltes hores de paciència davant de l’ordinador; d’una bona recepta, un bon 

disseny algorísmic; d’uns bons ingredients, uns bons recursos informàtics o, fins i tot, 

d’un cuiner atrevit i creatiu, un analista o programador enginyós, entre moltes altres 

coses.  

 

Doncs bé, de la mateixa forma, benvolgut lector, aquest treball que tens entre les mans 

ha significat la meva primera experiència culinària o la versió 1.0 d’una recepta a 

preparar. Ha significat un llarg procés. Un procés que, en honor a la veritat, m’ha 

aportat molt quant a experiència i aprenentatge professional i coneixement i creixement 

personal. 

 

Certament, un procés de recerca que no ha estat gens fàcil i que jo, tot sol, no hauria 

pogut tirar endavant sense l’ajut de moltes persones. Persones que han aportat, tal com 

diuen els cuiners, aquell punt de sal, aquell ingredient més adient i, sobretot, el seu 

granet de paciència, comprensió i saber estar. 

 

Com si d’una recepta de cuina es tractés, no voldria deixar-me cap ingredient, salsa o 

espècie que ha donat el punt just de gust al plat. 

 

En primer lloc, a la meva esposa Núria, per la seva immensa generositat, paciència i  

comprensió. Per portar el timó en molts moments de les meves escapades i ser capaç de 
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Aquesta introducció pretén explicar la motivació que  

ha propiciat aquest treball de recerca, justificar  

el seu contingut i delimitar el problema d’estudi. 

 

A continuació, farem una breu descripció de la  

metodologia d’investigació, detallant el procés seguit i  

esquematitzant l’estructura formal de la tesi. 
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Quan hagis d’escollir entre diferents camins, 

tria sempre el camí del cor. 

Qui escull el camí del cor  

mai no s’equivoca. 

Proverbi sufí 
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Motivació i justificació de la recerca 

 

El treball de recerca següent és fruit d’un seguit de sinergies i de situacions vitals 

que marquen la meva motivació per a emprendre’l. Raons personals, professionals i 

cientificoacadèmiques sintetitzen, a continuació, les claus de tot plegat. 

 

A nivell personal, em costa trobar paraules per poder descriure la vivència de dos 

fets que van impactar enormement la meva vida. Per una banda, ara ja fa ben bé 15 

anys, rebre les primeres classes d’informàtica quan estava estudiant 2n de BUP a 

l’Escola Pia de Nostra Senyora. Per una altra banda, conèixer l’estil, l’atmosfera 

educativa i la manera d’entendre la pedagogia i la innovació educativa a l’escola de 

mestres Blanquerna. A l’edat de 18 anys vaig començar, sense saber-ho, la meva 

vocació personal i professional. 

 

Seguint el fil personal d’aquest teixit d’influències, el meu gran entusiasme 

adolescent per aquelles primeres màquines, altrament anomenats microordinadors, 

recentment sortides al mercat (Commodore 64, Amstrad CPC 6128 i Zx Spectrum) 

feien que les hores dedicades a la programació i al coneixement informàtic em 

passessin totalment desapercebudes, però vaig deixar empremta de la meva jove 

expertesa en els qui m’envoltaven. Això em va suposar i m’ha suposat fins avui dia 

moltes hores de consultes, de resoldre dubtes i problemes amb els ordinadors dels 

familiars, amics, companys i coneguts. 

 

Van ser i han estat aquestes estones de consultes i dubtes les que m’han ajudat a 

entendre i veure que el coneixement tecnològic és una altra disciplina que està 

emergint i naixent i que, molt aviat, aquests coneixements i aquestes destreses 

tecnològiques seran tan fonamentals com llegir, escriure i saber les quatre regles. I 

crec fermament que així ho està començant a ser ara.  

 

Per totes aquestes raons, vaig començar a intuir la gran necessitat de formar 

adequadament tots aquells que, d’una manera o d’una altra, es veurien influenciats 

més endavant per la vertiginosa velocitat de progrés de les noves tecnologies: els 

infants.  

 

Paral·lelament a aquests fets, el meu pas per estar vinculat a l’Esplai i les Colònies 

de la Comunitat Cristiana de St. Pere Claver, així com per camps de treball de la 
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Generalitat de Catalunya, va començar a dibuixar quin era el meu destí personal i 

professional: ser mestre, ser educador. 

 

D’altra banda, el fet de compartir multitud d’estones amb infants i joves m’ha fet 

adonar de la importància que arriba a tenir la figura del mestre davant l’infant. Em 

refereixo a aquesta presència “rostre a rostre” i el valor d’educar que es deriva de tot 

plegat, que, curiosament, es deslliga i trenca amb la suposada “fredor” que poden 

arribar a generar les noves tecnologies. 

 

Darrerament, penso que possiblement la raó fonamental i bàsica per la qual em 

trobo en aquests moments davant la redacció de la tesi doctoral és la intenció i el 

desig de voler fondre aquesta suposada “fredor” que poden desprendre els aparells 

tecnològics i tot allò que els envolta amb la pròpia escalfor que podem desprendre 

els educadors. Intentar lligar el coneixement educatiu amb el tecnològic, el vessant 

didàctic amb l’eina, la persona amb la màquina.  

 

Potser la motivació més profunda és la de voler fer palès que entre les noves 

tecnologies i les persones hi ha punts de conciliació on es poden retrobar veritables 

possibilitats educatives i de servei a l’individu. 

 

Aterrant, doncs, en aquest procés personal, a poc a poc es va anar configurant el 

neguit per intentar cercar les millors explicacions i donar la millor ajuda a qui me la 

demanava per tal que pogués “espavilar-se” sol i ser més autònom davant 

l’ordinador. 

 

Han estat aquests fets els que m’han anat apropant a fer exactament el que estic fent 

professionalment: exercir la docència i, més concretament, la docència en noves 

tecnologies. 

 

Pel que fa al vessant professional, recordo molt profundament la meva entrada al 

món laboral de la mà d’una empresa de programació anomenada “A3 Aplicacions 

Informàtiques” el cap de la qual, en Josep Arnàs, encara no tenia gens clar què feia 

un jove com jo començant els estudis de Magisteri i no pas els d’Informàtica, on 

semblava que tenia un futur més prometedor. 

 

Precisament, va ser aleshores quan vaig veure clar dues coses: la primera, que el 

binomi ordinador-educació no s’entenia; la segona, la necessitat que hi hauria més 



INTRODUCCIÓ 

 

Pàgina -9- 

endavant de fer coincidir aquest saber “fer” tecnològic, que havia après de forma 

autodidàctica, amb aquell saber “fer” didàctic de què tant es parlava, veia i vivia a 

Blanquerna.  

 

En aquells moments, estudiant Magisteri, l’interès se centrava a poder alfabetitzar 

en aquesta disciplina. I aquest desig ha estat una constant al llarg de les meves 

experiències educatives i divulgadores posteriors.  

 

Les meves primeres classes d’Informàtica a l’assignatura d’EATP a l’Escola Pia 

Nostra Senyora; la docència en assignatures de pedagogia i d’informàtica sanitària a 

l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna; i finalment, a la Facultat de 

Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna a l’assignatura de Noves Tecnologies 

aplicades a l’educació per a alumnes de Magisteri juntament amb el projecte de 

Servei Pedagògic en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SOPTIC) són 

testimoni i m’han servit per anar trobant la clau de volta a la meva fita i interès 

professional: donar un cop de mà a aquells companys i professors 

universitaris, així com a futurs docents, que els costa lligar el 

coneixement tecnològic i la seva aplicació pràctica i didàctica a classe, 

entenent tot plegat com un complement més al servei de la motivació i 

l’aprenentatge dels seus alumnes.  

 

Creiem que cal destacar també en la trajectòria i la formació personal i professional, 

la possibilitat d’haver col·laborat, participat i, en alguns casos, dirigit diferents 

mitjans de comunicació. 

 

Els meus primers contactes amb la telemàtica educativa de la mà de l’XTEC, a 

l’Escola Pia Nostra Senyora; a Servicom, amb el programari First Class, moderant el 

fòrum d’educació; els meus primers articles a la revista WEB i, posteriorment, a la 

revista NetSurf; les col·laboracions a distància en els portals electrònics 

WorldOnline, Temalia i Infonomia i, per últim, els programes radiofònics setmanals 

de Versió Beta, a Catalunya Cultura, han estat font de coneixement i contacte amb 

altres professionals que veien en el binomi noves tecnologies i educació tot un repte 

per aclarir idees i presentar propostes innovadores, pràctiques i interessants. 

 



INTRODUCCIÓ 

 

Pàgina -1 0- 

A poc a poc, he anat tenint la certesa que l’arribada d’Internet o, altrament dites, 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació1  ha representat un capgirament i un 

trasbals que ha commocionat bona part del sector educatiu, el qual s’ha qüestionat  

quines són les possibilitats reals que aquestes noves eines d’informació i 

comunicació poden oferir al professorat i alumnat.  

 

Internet, tal com comenta Martínez (1994), ha trencat el paradigma d’espai-temps 

tal com l’havíem entès fins ara. El fet de poder consultar, cercar i comunicar-nos a 

qualsevol hora i en qualsevol lloc ens deixa la porta oberta a imaginar-nos què cal 

fer per aprofitar aquestes noves possibilitats i ens deixa també l’evidència de posar 

les coses al seu lloc, és a dir, per què cal anar a la universitat (“rostre a rostre”) i per 

a què val la pena utilitzar les TIC (“distància”).  

 

És per això que també he anat observant, a mesura que les TIC anaven introduint-se 

progressivament en la docència universitària, dos fets cabdals que m’han portat 

també a la realització de la present recerca. Per una banda, la intuïció de l’existència 

d’un espai desconegut que no és ensenyament a distància, ni ensenyament 

presencial sense suport de les TIC. Per una altra banda, que certs processos 

d’implementació de les TIC es duen a terme de forma mimètica als processos 

d’ensenyament no-presencial, és a dir, molts docents tenen la tendència a copiar 

exactament allò que fan en l’acte educatiu presencial a la distància o virtualitat. 

 

Creiem que aquest fet, consegüentment, genera, en els docents que han incorporat 

les TIC, noves preocupacions en la gestió i administració del temps i l’espai que han 

de dedicar a la seva assignatura. Deduïm de tot això, per tant, que hi ha una 

mancança de base a l’hora  d’entendre i copsar el nou codi o llenguatge que aporten 

les TIC com a mitjà i com a cultura. 

 

Tot plegat, com es pot entreveure, em deixa amb el sentiment personal i una certa 

obligació moral d’intentar aportar quelcom de coneixement científic en els dos 

camps, l’educació i les noves tecnologies, que sempre he cregut i intuït que els ha 

costat i els costa donar-se la mà. 

 

                                                 
1 A partir d’ara, emprarem l’acrònim TIC per referir -nos a les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació.  
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Fer aquesta investigació suposa un repte personal i un deure cap a uns alumnes i 

uns professors que volen treure l’entrellat de tot plegat; resoldre aquest 

trencaclosques i posar les fitxes a lloc; esbrinar quines són les formes més 

adequades per incorporar les TIC a la docència en un moment en què l’educació, tal 

com esmenta Cardús (2000), es troba en un punt d’incertesa, paradoxa i perplexitat 

davant tants canvis socials, polítics, econòmics i culturals. 

 

Creiem que és força obvi entendre a hores d’ara que, com a docent universitari, em 

sento en la responsabilitat d’aprofundir i d’aportar científicament i acadèmicament 

alguna cosa més que experiència i expertesa tecnològica. Vull aprofundir en les tres 

grans direccions que m’han colpejat en aquesta trajectòria personal i professional: 

en primer lloc, des dels coneixements tecnològics; en segon lloc, des de les 

disciplines tecnologicoeducatives i, en tercer lloc, des del vessant didàctic i 

pedagògic de la docència universitària.  

 

Pensem que aquestes tres línies d’acció ens ajudaran a descobrir, entreveure i 

analitzar quin és el nou escenari educatiu, quin és el nou rol de professorat i 

alumnat resultant, en el moment d’incorporar les TIC a la pràctica educativa 

quotidiana. 

 

Creiem també que la innovació educativa a la universitat no passa obligatòriament 

per l’ús de les TIC a la classe, sinó més aviat per reprendre el “sentit” de la presència 

del professor a l’aula, com més endavant intentarem comprendre en aquesta 

mateixa recerca. Una acció educativa on el valor real és tot allò que fem “rostre a 

rostre” amb l’alumnat a classe i on les TIC tenen cabuda per provocar una anterior o 

posterior trobada de diàleg reflexiu entre docent–discent, discent–contingut o 

docent–contingut, i deslliurar-nos de ser únicament i exclusivament llibres o 

enciclopèdies magistrals, on el coneixement el genera només el professor. 

 

Ha estat aquesta motivació i justificació la que ens porta a formular inicialment la 

temàtica central del problema que ens ocupa com a “La incorporació de les TIC 

a l’ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació 

d’una experiència d’introducció de les TIC en un model d’ensenyament 

universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna”. 

 

Lògicament, la selecció del camp estava molt lligada amb el meu exercici 

professional i al lloc de treball actual, entès com un veritable “cas tipus”, una 
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universitat bàsicament i profundament arrelada a la presencialitat, que s’estava 

despertant al repte tecnològic i plantejant-se noves iniciatives d’innovació 

educativa. 

 

Finalment, no pretenem fer servir els resultats de la recerca com a conclusions 

totalment generalitzables a qualsevol altra situació que no hagi estat investigada. De 

totes formes, ens agradaria deixar la porta oberta a la possibilitat de ser una recerca 

els resultats de la qual puguin ser comparables, transferibles i traduïbles (Goetz; 

Lecompte, 1998) a grups no investigats d’altres situacions educatives semblants. 
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Delimitació i formulació del problema 

Objectius de la recerca 

 

D’una forma més aviat personal, en el punt anterior ja hem tractat la preocupació i 

objecte d’estudi. Ara, de manera més formal, volem explicitar i delimitar la 

problemàtica que pretenem investigar. 

 

Creiem que l’objectiu central de la recerca no es basa en crear o inventar una eina 

que faciliti la tramesa de continguts via Internet i que afavoreixi la comunicació 

entre estudiants i professor i entre estudiants i estudiants.  

 

El que realment ens interessa és descobrir què succeeix quan incorporem les TIC a 

la classe presencial universitària. Volem descriure, analitzar i valorar la interacció 

que s’estableix entre els discents i el docent en el moment d’incorporar aquestes 

eines telemàtiques a la dinàmica presencial. 

 

Tal com hem representat en aquest logo, volem 

descriure i analitzar com encaixen, entre elles, les 

figures del mestre, l’alumne, el mètode i el contingut en 

el moment d’incorporar eines telemàtiques a 

l’ensenyament presencial universitari. 

 

Així, doncs, els objectius específics de la recerca són els segünts: 

 

• Pretenem analitzar els factors que descriuen la interacció entre les TIC i una 

metodologia universitària basada fonamentalment en la presència. 

 

• Pretenem descriure i analitzar si la incorporació de les TIC en aquest model 

presencial modifica el rol clàssic del professor en un model presencial. 

 

• Ens interessa analitzar també si hi ha procediments o tècniques que faciliten 

aquesta introducció o bé la dificulten, per tal d’optimitzar millor el procés 

d’implementació i, consegüentment, millorar el nostre acte docent 

presencial. 

 

Tenim la intuïció que les TIC han aparegut en el moment adequat per plantejar-nos 

quin ha de ser, hores d’ara, entrats ja en el segle XXI, el paper del professor 

DISCENT 

DOCENT 

MÈTODE 

CONTINGUT 
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universitari. Quin és el nou rol que ha de jugar en la formació del seus alumnes 

quan està envoltat d’eines tecnològiques que es caracteritzen per ser interactives i 

capaces d’emmagatzemar grans quantitats d’informació de forma ràpida i fiable?   

 

D’altra banda, les darreres investigacions (Cabero, 2001) han demostrat que les 

vegades que s’han utilitzat eines tecnològiques per aportar millores didàctiques, han 

portat més dificultats tècniques que no pas millores a la classe. 

 

És per tot això que volem fixar-nos en tres grans interrogants o qüestions2: 

 

1. Els processos d’innovació que incorporen les TIC en models d’ensenyament 

presencial, generen enriquiment o millora d’aquesta presencialitat a l’aula o 

bé processos de devaluació de la presencialitat? 

 

2. La incorporació de les TIC a la presencialitat canvia el rol o les funcions del 

professor magistral clàssic? 

 

3. Hi ha processos o tècniques que faciliten o dificulten la incorporació de les 

TIC a la dimensió presencial de l’acte educatiu? 

 

En l’apartat següent exposarem de forma abreujada des de quina perspectiva 

teòrica, mètodes i tècniques d’investigació, afrontem aquestes línies bàsiques de la 

recerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Atesa la naturalesa de la nostra investigació, anomenarem interrogants o qüestions a les hipòtesis 

que volem investigar i respondre al llarg de la recerca. 
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Metodologia de la investigació i  

descripció del procés seguit 

 

Com a investigació dins les ciències socials i, en concret, dins l’àmbit educatiu, 

disposem, segons Arnal (1996), de tres paradigmes d’investigació: 

 

• Paradigma positivista, centrat bàsicament a explicar fets de la realitat i 

preocupat en la relació causa-efecte, 

• Paradigma interpretatiu o hermenèutic, interessat a comprendre i 

interpretar la realitat, 

• Paradigma sociocrític, partidari de ser motor de canvi i transformació social 

a partir d’utilitzar el binomi pràctica-reflexió en els processos de 

coneixement. 

 

Tenint en compte que la nostra intenció és comprendre i entendre la realitat, 

objecte d’estudi, i, atès que ens hem trobat immersos en un procés de canvi i millora 

d’una realitat educativa, hem situat la nostra recerca sota un model 

multiparadigmàtic, tot observant, analitzant i interpretant diferents processos 

d’investigació-acció, endegat per professorat universitari voluntari de la Facultat de 

Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, on s’ha centrat aquesta 

recerca. 

 

Per a Arnal (1996), una perspectiva hermenèutica (interpretativa) en investigació 

pretén substituir les nocions científiques d’explicació, predicció i control d’un 

paradigma positivista per les nocions de comprensió, significat i acció. La 

perspectiva interpretativa penetra en el món personal dels subjectes. 

 

Stake (1999) basa les diferències entre investigació qualitativa i quantitativa en 

aquest quadre: 

 

 Investigació quantitativa Investigació qualitativa 

Objecte de la recerca Explicació Comprensió 

Funció de l’investigador Impersonal Personal 

Resultats de la investigació Coneixement construït Coneixement descobert 

 

D’aquí podem desprendre que la investigació qualitativa apunta a models més 

comprensius que permeten la descoberta d’un nou coneixement de la realitat. De la 
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mateixa forma, l’evolució de la investigació cap a models qualitatius ha d’ajudar, 

segons Muñoz (2000), a comprendre els fenòmens humans de manera que ofereixi 

una comprensió profunda d’aquests i, a la vegada, pugui constituir-se en instrument 

d’ajut que faciliti emprendre determinades millores. 

 

Així mateix, Arnal (1996) defensa que una perspectiva crítica introdueix 

l’autoreflexió crítica en els processos de coneixement. Els seus principis ideològics 

tenen com a finalitat la transformació de l’estructura de les relacions socials i es 

recolzen en l’Escola de Frankfurt, en el neomarxisme, en la teoria crítica 

d’Habermas i en els treballs de Freire, Carr i Kemmis, entre d’altres. 

 

Un cop plantejats els objectius de la nostra recerca, vam entendre que sota aquest 

model multiparadigmàtic podíem aconseguir analitzar i descriure fenòmens per 

poder interpretar-los a posteriori i treure el màxim de conclusions possibles per tal 

de millorar la mateixa pràctica educativa. 

 

Pel que fa a les opcions metodològiques, ens situem en l’observació participant i en 

processos de recerca-acció, ja que ens ofereixen una perspectiva molt 

contextualitzada. Entenem així “el cas de la FPCEE” com un “sistema acotat”, fent 

especial esment en el context global que es produeix3.  

 

És per això que la definició del “cas” a la Facultat de Psicologia i Ciències de 

l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull és bàsicament per 

tres raons: 

 

• per ser un centre universitari on model formatiu i de transmissió del 

coneixement està basat en la presencialitat; 

 

• per ser un centre universitari que està experimentant aquest procés 

d’innovació d’incorporar progressivament les TIC en el seu model formatiu, 

sense l’objectiu d’arribar a ser un centre d’ensenyament a distància; 

 

                                                 
3 A la nostra recerca, entenem el cas com aquest sistema “acotat” de professors que experimenten 

aquesta innovació d’incorporar les TIC en el seu model d’ensenyament universitari en el marc de la 

FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
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• per la proximitat i coneixement que l’investigador té del sistema, ja que 

exerceix allà la seva tasca laboral i professional. 

 

A partir de tots aquests plantejaments, afrontem la nostra recerca de camp i els 

moments que s’han seguit per mitjà de la seqüència metodològica, explicitat per 

Pérez-Serrano (1994): 

 

1. Aproximació a l’objecte d’estudi 

2. Estructuració de continguts 

3. Selecció d’instruments 

4. Elaboració de propostes i disseny de línies bàsiques d’acció 

 

Aproximació a l’objecte d’estudi. És l’apartat inicial on s’ha d’obtenir 

informació global sobre el cas i sobre les persones que hi intervenen. 

 

Tal com hem comentat amb anterioritat, el context d’estudi és la Facultat de 

Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon 

Llull per ser un centre universitari que utilitza la presència en el seu mètode 

formatiu i on s’estan experimentant, de forma discrecional, certes incursions 

didàctiques en la incorporació de les TIC. 

 

Estructuració de continguts. És l’apartat on s’identifiquen els problemes per 

poder elaborar les qüestions bàsiques de la recerca. Descobrir els elements que 

permetran la presa de decisions, així com els agents i les condicions per fer efectiva 

la recerca. 

 

En el nostre cas, ja hem comentat quins eren els objectius i els interrogants de la 

recerca. Pel que fa a descriure els elements que permetran la presa de decisions, 

hem cregut convenient crear una estructura tecnològica que permetés la facilitació i 

la tramesa de continguts de forma virtual, sense que els professors haguessin 

d’invertir gran nombre d’hores a aprendre altres programes i altres tasques que 

ofusquessin la seva tasca principal d’incorporar les TIC i d’observar processos 

d’innovació presencial. De fet, en els inicis de la recerca, vam copsar certes 

disfuncions per part del professorat que, per limitacions de coneixements previs a la 

cultura tecnològica o digital, havien decidit abandonar qualsevol intent d’innovació 

o incorporació de les TIC a les seves assignatures.  
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Atès que, en aquests moments inicials de la recerca, concretament el curs acadèmic 

1998-1999, la FPCEE Blanquerna no disposava de cap entorn telemàtic de treball, es 

va haver de construir un entorn virtual molt pensat per al seu treball posterior de 

forma presencial.  

 

Ha estat aquest punt el que ens ha fet treballar a partir de seqüencies de recerca-

acció, ja que la construcció d’aquest entorn tecnològic ha patit processos de canvi i 

millora en la mesura que s’anaven explorant les seves possibilitats, en la mesura que 

l’investigador anava coneixent diferents formes de construir-lo de forma dinàmica i 

en la mesura que els participants de la recerca (professors i alumnes) anaven afegint 

els seus comentaris, suggeriments i observacions. La durada del procés de 

construcció d’aquesta eina tecnològica fins a trobar els mínims processos dinàmics 

de tramesa de continguts va ser de dos cursos acadèmics, entre diferents proves 

pilot i diferents controls de qualitat entre el mateix investigador de la recerca i els 

alumnes que cursaven l’assignatura de Noves Tecnologies aplicades a l’educació. 

 

Entenent que l’eina aniria millorant en funció de les diferents aportacions dels 

professors i alumnes que participessin en la recerca, es va donar per funcional quan 

vam veure que hi havia els mínims processos automatitzats, concretament el primer 

quadrimestre del curs acadèmic 2000-2001. Un cop aquí, es va decidir informar tot 

el professorat de la FPCEE Blanquerna, per correu paper i per correu electrònic, de 

l’existència d’una recerca que volia posar en pràctica processos d’investigació-acció 

amb aquell professorat que tenia intenció, durant el 2n quadrimestre del curs 

acadèmic 2000-2001, d’incorporar les TIC en la seva docència presencial. 

 

Realitzades les primeres reunions i trobades amb el professorat voluntari de la 

recerca, es van acordar els processos de seguiment i d’observació per tal de recollir 

la informació que permetria la interpretació posterior. 

 

Per últim, es confeccionen les eines de recollida d’informació i se sotmeten a 

validació per jutges. 

 

Creiem que aquest quadre ens ajudarà a saber i resumir breument la 

temporalització de processos seguits en la recerca: 
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Temporalització (Cursos acadèmics) 

1997-1998: Qüestionari al professorat per tal d’avaluar la incidència i l’ús de les TIC en 

la docència universitària presencial. Primeres intuïcions.  

1998-1999: Construcció de la primera plataforma virtual de tipus estàtica. Prova pilot 

amb alumnes de 1r de MEI.  

1999-2000: Proves pilot amb alumnes de 1r de MEI i transformació de la plataforma 

virtual estàtica en processos dinàmics de tramesa de continguts.  

2000-2001: Qüestions de la recerca. Preparació de les eines de recollida de dades. 

Primer fons d’observació i recollida de dades.  

2001-2002: Segon fons d’observació i recollida de dades. Redacció de la tesi. 

2002-2003: Redacció de la tesi. 

Taula 1: Temporalització treball de camp 

Selecció d’instruments. És l’apartat on es descriuen els mètodes de recollida de 

dades per a la interpretació posterior.  

 

Coherentment amb aquesta perspectiva metodològica, hem optat per una anàlisi i 

interpretació holística de la informació, en la qual s’integrin les percepcions, 

comentaris i experiències de diferents grups i persones. 

 

Els qüestionaris han intentat al màxim copsar les percepcions que els docents i 

discents tenien sobre cadascuna de les experiències viscudes.  

 

De la mateixa forma, les entrevistes a cadascun dels professors o grups docents 

observats han tingut present les creences de l’investigador a fi de minimitzar al 

màxim la seva influència, intentant veure la realitat sense prejudicis previs. 

 

D’altra banda, les dinàmiques de “focus-grup” o entrevistes de grup han intentat 

estimular els participants a ser creatius i expressar sentiments i idees al voltant del 

problema o solució a examinar. El moderador-investigador s’ha dedicat únicament i 

exclusivament a ajudar el grup per tal que aclareixi les diferents situacions 

problemàtiques. 

 

La plataforma telemàtica o, altrament dita, microportal didàctic ha sorgit a partir 

d’una anàlisi teòrica prèvia de les diferents eines existents en el mercat, així com de 

les diferents observacions que s’han anat acumulant per part dels professors i 

alumnes participants en la recerca. 
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I, per últim, en el procés d’anàlisi s’ha intentat anar més enllà de les “dades” o 

informacions recollides integrant variables de naturalesa quantitativa. 

 

Elaboració de propostes i disseny de línies bàsiques d’acció. És l’apartat 

on es descriu certa informació general del cas i les diferents propostes de solució.  

 

En el nostre cas, objecte d’estudi, s’intenten contrastar les darreres aportacions del 

marc teòric amb les descripcions i anàlisis que s’han observat en la nostra recerca. 

Aquest creuament de coneixements és la font de generació d’una nova descoberta de 

la realitat i de les futures o possibles línies d’investigació. 

 

Després de revisar breument l’opció metodològica que fem i les línies fonamentals 

del procés seguit, exposem a continuació els trets fonamentals de l’estructura de la 

nostra tesi. 
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Organització i estructura formal 

de la tesi 

 

Davant la formulació del nostre problema objecte d’estudi, ens trobem, després de 

les primeres incursions teòriques, amb molt poques referències bibliogràfiques i 

documentals, bàsicament centrades en les aportacions genèriques de les TIC a 

l’educació o bé de les TIC enteses com a plataformes d’ensenyament a distància. Els 

resultats d’aquesta revisió ens obliguen a plantejar, des d’una perspectiva 

organitzada per capítols, tres grans apartats o tres grans blocs de contingut: la 

Tecnologia Educativa, les Noves Tecnologies aplicades a l’educació i Presència i 

Distància a l’ensenyament superior, fent èmfasi en els diferents mètodes existents 

sobre didàctica universitària. 

 

En el primer capítol de la tesi, abordarem el marc conceptual de la Tecnologia 

Educativa entesa des de dos vessants: com l’acció educativa realitzada 

tecnològicament o, altrament dita, elaboració de dissenys aplicats a l’educació; i, 

entesa també, com la utilització de mitjans didàctics i recursos tècnics a l’educació.  

 

En el segon capítol de la tesi, volem destacar i fer esment de l’origen i la 

funcionalitat de cadascun dels elements, eines, recursos i mitjans tecnològics, fent 

especialment èmfasi en els que fan referència a la xarxa Internet, i la seva aportació 

a l’educació. 

 

En el tercer capítol, volem concretar quin és l’estat o la situació actual de 

l’ensenyament superior, així com analitzar les principals aportacions des d’un model 

formatiu presencial i des d’un model formatiu basat en les TIC.  

 

En el quart capítol, volem aportar les conclusions que, des d’aquests tres grans 

blocs, podem extreure com a proposta teòrica d’implementació de les TIC a 

l’ensenyament presencial.  

 

En el cinquè capítol, desenvolupem un estudi de camp que pretén contrastar les 

conclusions teòriques del quart capítol amb una recollida de dades que tingui en 

compte les valoracions directes i personals dels professionals que intervenen i el 

camp d’intervenció específic seleccionat, objecte d’estudi. Atès també que 

metodològicament optem sistemàticament per la descripció i l’anàlisi, en el mateix 
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capítol farem una anàlisi i interpretació final que respongui als objectius i a les 

qüestions plantejades a la recerca. 

 

Com a cloenda i fent un pas més enllà dels objectius plantejats en la recerca, 

elaborarem una proposta d’implementació de les TIC en un entorn bàsicament 

presencial (derivada del conjunt de reflexions i anàlisis fetes al llarg del recorregut 

de la recerca i les derivades de les conclusions del marc teòric). 

 

Com a conseqüència de tot el que hem exposat anteriorment en aquesta introducció, 

i tal com indicàvem en l’últim apartat, organitzem l’estructura formal de la tesi 

segons l’esquema de la pàgina següent, on hom pot comprovar els capítols que la 

componen i l’índex de cadascun d’ells. 

 

Per cloure el procés de la recerca, creiem que resulta necessari evidenciar i exposar 

els límits de la recerca i les línies futures d’investigació, així com les fonts 

bibliogràfiques i documentals en les quals ens hem basat. 

 

Finalment, en els annexos, podem trobar els documents més significatius i 

importants al llarg de tot el procés de la recerca. 
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• MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ PERSONAL 

• DELIMITACIÓ DEL PROBLEMA  

• METODOLOGIA I PROCÉS 

• ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA 

 

TECNOLOGIA EDUCATIVA

• TÈCNICA, TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC 

• LA TECNOLOGIA EDUCATIVA: ORÍGENS I PRINCIPALS 

PERSPECTIVES 

• ELS MITJANS COM OBJECTE D’ESTUDI PREFERENT DE 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

• MITES I REALITATS DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

CAPÍTOL 1: 

NOVES TECNOLOGIES 

APLICADES 

A L’EDUCACIÓ 

• LA SOCIETAT INFORMACIONAL: UN NOU PARADIGMA  

• DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE DE NOVES TECNOLOGIES 

DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

• INTERNET COM A CONVERGÈNCIA TECNOLÒGICA  

• APORTACIONS DE LES TIC A L’ENSENYAMENT 

CAPÍTOL 2: 

PRESÈNCIA I DISTÀNCIA 

A L’ENSENYAMENT 

SUPERIOR 

• L’ENSENYAMENT SUPERIOR A CAVALL ENTRE EL 

SEGLE XX I EL SEGLE XXI 

• LA PRESENCIALITAT COM A CLAU FORMATIVA A 

L’ENSENYAMENT SUPERIOR 

• TIC I XARXES D’APRENENTATGE COM A NOUS ESPAIS 

FORMATIUS A L’ENSENYAMENT SUPERIOR 

CAPÍTOL 3: 

TREBALL DE CAMP 

CAPÍTOL 5: • METODOLOGIA I MÈTODES 

• CONTEXT DEL TREBALL DE CAMP 

• DISSENY, ELABORACIÓ I VALIDACIÓ D’INSTRUMENTS 

• PROCÉS D’APLICACIÓ I INCIDÈNCIES 

• ANÀLISI, INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

• CONCLUSIONS DEL TREBALL DE CAMP 

LÍMITS DE LA RECERCA I LÍNIES FUTURES D’INVESTIGACIÓ 

CAPÍTOL 7: 

CAPÍTOL 8: 
• BIBLIOGRAFIA 

• DOCUMENTS  NO BIBLIOGRÀFICS 

• BASES DE DADES I DOCUMENTS ELECTRÒNICS 
FONTS I DOCUMENTACIÓ

INTRODUCCIÓ A LA RECERCA

ANNEXOS 
• MANUAL D’INSTRUCCIONS I DE DESENVOLUPAMENT DE LA CLAU DIGITAL 

• DOCUMENTS UTILITZATS EN EL TREBALL DE CAMP (ENTREVISTES, 

QÜESTIONARIS…) 

 

CAPÍTOL 4: • CONCLUSIONS DEL MARC TEÒRIC 

 

CAPÍTOL 6: • CONCLUSIONS FINALS  (CREUAMENT TREBALL DE CAMP I MARC TEÒRIC) 
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