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Introducció

«Qui no sap el que busca, no entén el que troba.»

Atribuït a Claude Bernard

La intervenció educativa forma part de la pràctica habitual de molts profes-

sionals, que, en els seus àmbits específics d’actuació respectius, es proposen

planificar i implementar accions que condueixin a millorar les oportunitats a

la vida de les persones. Tant en l’àmbit de l’educació formal com en l’àmbit

sociocomunitari i en l’àmbit laboral, l’èxit de les intervencions que es plante-

gen aquests professionals està íntimament lligat a la seva capacitat de reflexió

sobre les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge que promouen i, particu-

larment, a la manera que tenen de fonamentar-les i avaluar-les per intentar

desenvolupar-les de la millor manera possible.

En aquest sentit, les darreres dècades de discussió al voltant del paper de la

recerca en l’exercici professional de l’educació han servit per deixar ben enrere

l’època en què les decisions es basaven en intuïcions, creences o conviccions

personals. Actualment, en canvi, hi ha un important consens sobre la neces-

sitat que els professionals portin a terme una actuació responsable que aspiri

a utilitzar, sempre que sigui possible, els mètodes i procediments avalats pels

seus resultats i que, en darrer terme, sotmetin les seves intervencions a un es-

crutini i a una anàlisi sistemàtica que en permeti l’avaluació. Per aquesta raó,

com ens proposem mostrar en aquest manual, resulta imprescindible que els

professionals de l’educació adquireixin i desenvolupin la seva competència en

recerca com un instrument clau per promoure la qualitat de les seves pràcti-

ques en els diferents àmbits d’intervenció de què s’ocupen.

Per intentar assolir aquesta fita, al llarg dels pròxims mòduls ens endinsarem

en els aspectes teòrics i pràctics involucrats en la incorporació de la compe-

tència en recerca com a base per a la millora de les intervencions educatives.

I ho farem, com veurem més endavant, posant l’èmfasi en l’important paper

que el procés d’investigació científica i, particularment, les evidències que pro-

porciona poden tenir per ajudar a orientar les decisions dels professionals no

només en la fonamentació de les seves intervencions educatives, sinó també

en l’avaluació dels resultats obtinguts una vegada s’han dut a terme. És a dir,

en relació amb dos moments importants que representen els dos nuclis cen-

trals que ens serviran per organitzar la nostra exposició: el disseny del projec-

te d’investigació i l’elaboració de l’informe de resultats. D’acord amb aquest

plantejament, el text comença amb un mòdul introductori i, a continuació,

es divideix en dues grans parts, que, al seu torn, comparteixen una mateixa

estructura. En primer lloc, un mòdul inicial serveix per exposar els aspectes

bàsics que cal tenir en compte i presenta de manera ordenada els conceptes

clau que el lector ha de conèixer per dominar la competència en recerca. En
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segon lloc, dos mòduls més presenten un parell de casos concrets de cadas-

cuna de les dues parts que, de manera pràctica, permeten posar de manifest

que les decisions que prenen els professionals afecten el procés d’investigació

científica i, per tant, les evidències que els permeten obtenir en relació amb

les seves intervencions educatives.



© FUOC • PID_00248075 5 Intervenció educativa basada en evidències científiques

Objectius

Aquest manual té com a objectiu general incorporar la competència professi-

onal en recerca com un instrument clau per a la promoció de la qualitat en les

intervencions educatives. Més enllà d’aquest objectiu general, té com a objec-

tius específics:

1. Reconèixer la importància de la investigació científica en la fonamenta-

ció i l’avaluació de les pràctiques que desenvolupen els professionals de

l’educació en els diferents àmbits de què s’ocupen.

2. Entendre les característiques i les particularitats de la investigació cientí-

fica com un procés cíclic o iteratiu que, amb un caràcter empíric, permet

produir nous coneixements a partir de la recollida i l’anàlisi sistemàtiques

de la informació.

3. Adoptar un enfocament pragmàtic en relació amb el procés d’investigació

científica que reconegui la contingència amb què s’ha de dur a terme i,

per tant, el valor de les decisions que s’hauran de prendre en la seva con-

ducció.

4. Entendre el valor de les evidències científiques que proporciona aquest

procés tenint en compte tant la seva qualitat com la contundència o su-

ficiència amb què poden donar suport o sustentar el nou coneixement

generat.

5. Identificar i formular adequadament un problema d’investigació a partir

d’una avaluació prèvia de la situació i de la revisió de les teories disponi-

bles en els diferents àmbits d’intervenció educativa.

6. Conèixer les diferents metodologies disponibles amb la finalitat de ser

capaços de seleccionar la més adequada per obtenir la informació que

permeti donar resposta a la pregunta d’investigació que dirigeix tot el

procés.

7. Fer una planificació acurada del treball de camp que, com a conseqüència

de les decisions anteriors, permeti escollir les tècniques més adequades,

identificar i seleccionar els participants i concretar la logística que se’n

deriva.

8. Definir i portar a la pràctica els procediments més convenients per recollir

i organitzar de manera sistemàtica les dades obtingudes en el treball de

camp de la investigació.
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9. Conèixer les diferents estratègies disponibles per ser capaços de selec-

cionar les pràctiques i els procediments més adequats per analitzar els

diferents tipus d’informació que proporcionen els diferents mètodes

d’investigació.

10. Identificar l’estructura i els continguts típics de l’informe d’investigació

com a eina per comunicar les conclusions sobre la intervenció, les evidèn-

cies que la sustenten i una descripció clara i detallada dels procediments

duts a terme.
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