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Introducció

Mitjançant un format dialògic i interrogatiu quasi socràtic, on la maièutica es

desplega des del propi subjecte que s’interroga per assolir el coneixement que

en part es troba dintre seu, trobareu preguntes (P) i respostes (R) on l’alumnat

podrà anar pas a pas, visibilitzant i despertant inquietuds, i trobar informació

que pot ser rellevant per a encaminar el seu propi projecte científic o profes-

sional.

A partir d’aquest material pretenem oferir un acompanyament reflexiu en el

procés d’introspecció per tal de fer emergir els interessos científics i professio-

nals de cadascú, amb la finalitat de disposar d’elements d’orientació a l’hora

d’escollir el projecte que volem desenvolupar, i identificar punts d’interès i

trobada per a dur a terme propostes d’investigació com a iniciació en el món

de la recerca formativa i professional, amb emprenedoria i creativitat.

La segona part d’aquest primer mòdul se centrarà a connectar aquest jo inves-

tigador amb la diversitat i complexitat del món per a poder enfocar i fer un

projecte de recerca que inclogui una perspectiva holística, dinàmica, flexible i

que incorpori el valor de totes les diferències i diversitats com a riquesa.

M. Sabariego Puig (2012) ens defineix la recerca formativa de la manera se-

güent:

“La investigació�formativa no és investigació�«científica» (entesa aquesta com la re-
cerca d’alt nivell acadèmic per a la producció d’un coneixement admès com a vàlid, le-
gítim científicament). Igual que no tota la�formació�investigadora (el fet de formar o
formar-se per a la investigació) és investigació�formativa.

En l’educació superior la investigació�formativa�s’entén�com�una�modalitat�de�recer-
ca�que�s’orienta�a�la�formació�acadèmica�i�professional�dins�un�marc�curricular�for-
malment�definit. Per tant, la recerca formativa és sobretot una�qüestió�didàctica, una
estratègia�pedagògica (d’ensenyament-aprenentatge):

a) Per al desenvolupament�del�currículum�(per�a�ensenyar�i�aprendre�en�un�camp�de
coneixement�específic),�i�també

b)�Per�a�formar-se�per�a�la�investigació”.

Tota recerca s’inicia davant l’existència d’una inquietud, dubtes o una necessi-

tat de donar resposta a problemes existents. Aquest primer motor de partença

en el moment d’iniciar la recerca ens pot portar a trobar noves preguntes o

bé també a donar resposta, si no a tots els dubtes, a alguns encara que sigui

de manera parcial.
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Arribar a aquest punt vol dir que estem en el camí per a donar forma al que

serà el nostre projecte de recerca.

A continuació exposarem algunes de les preguntes o dubtes més habituals en-

tre els nostres estudiants:

P:�Per�què�hauríem�de�fer�investigació�com�a�estudiant?

R: La investigació de pregrau té dues vessants:

1. Us ensenya sobre una temàtica en la qual esteu interessat.

2. Us ajuda a definir el vostre propi estil. La recerca universitària és un pro-

cés de descoberta, de creació, construcció i aplicació de coneixements a través

del qual es produeix un enriquiment personal, científic i professional mitjan-

çant el qual s’adquireixen habilitats diverses, les quals posteriorment es poden

transferir a diferents àmbits del món laboral.

Punt de partença de la recerca:

P:�No�som�pas�científics.�Podem�fer�la�investigació?

R: I tant!

Un dels grans mites sobre la investigació és que es tracta de supercomputació

o un munt de tubs d’assaig en un laboratori..., i això no és així, els temes dels

quals es pot fer investigació és il·limitat i n’hi ha possibilitats inimaginables

i increïbles. El professorat de les humanitats i les ciències socials han donat

suport a la recerca universitària des de fa anys, igual que les ciències més pures.

També hi ha molts projectes interdisciplinaris que transcendeixen els departa-
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ments. Es treballa en equips constituïts per professionals de diverses discipli-

nes, que de manera interdisciplinària i col·laborativa ajuden a donar resposta

a problemes complexos.

Estem en un context complex de canvis molt ràpids i constants, i els

problemes són també molt complexos. Per tant, les solucions arriben a

partir d’un treball interdisciplinari i transdisciplinari.

A continuació us proposem que investigueu “la investigació”. Poseu-vos al dia

pel que fa als grups de recerca de la vostra facultat, de les revistes que publiquen

estudis de la vostra àrea de coneixement i dels eixos i àmbits d’estudi sobre els

quals es fa recerca vinculada a la carrera universitària que estudieu.

P:�Hem�d’esperar�fins�que�siguem�estudiants�de�classe�avançada�per�dur

a�terme�la�investigació?

R: No.

Molts estudiants, ja des del primer i segon any, decideixen explorar les seves

opcions i inquietuds per començar a interessar-se per temes i fer investigaci-

ons. A través d’aquest procés, es desenvolupen el conjunt d’habilitats neces-

sàries i es pot passar a les posicions que realment els interessen durant els anys

júnior i sènior.

Preneu en compte la gestió del temps, permet una transició i camí agradables

en el pas de ser aprenent passiu a creador actiu. Cal que us impliqueu en la

vostra investigació quan estigueu llestos per a assumir-la.
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Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és donar resposta a possibles dubtes de l’alumnat

en el moment que decideix desenvolupar un projecte de recerca formativa en

el grau.
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1. Creació de nous projectes

P:�Què�podem�fer�si�tenim�el�nostre�propi�projecte�en�ment?

R: Fer ús dels recursos que us poden oferir la universitat i altres agents externs

i buscar una sortida per als vostres interessos.

Com hem dit anteriorment, el primer pas és tenir clar quins són els vostres

interessos. Conèixer què és allò que us motiva i us agradaria treballar.

A continuació us heu de familiaritzar amb el desenvolupament del vostre

camp d’interès.

Us podríeu beneficiar escollint assignatures optatives que us interessin i es

vinculin amb el vostre objecte d’estudi preferit, o assistir a cursos, seminaris,

tallers, conferències que la majoria de cops ofereixen gratuïtament moltes en-

titats al vostre entorn, i pel que fa a la formació complementària, jornades que

ofereix la vostra mateixa universitat relacionades amb el vostre projecte que

algun dia espereu acabar. Això us donarà a conèixer el material elemental i el

professorat al qual agrada el tema i hi entén. Llegiu pel vostre compte biblio-

grafia i perseguiu el vostre projecte amb passió. Assistiu a les classes i parleu

amb el professorat. Amb el temps trobareu algú que treballa en el vostre camp

d’interès i fins i tot us pot prendre sota la seva direcció per col·laborar conjun-

tament. Quan hagi provat el vostre interès i compromís, us pot ajudar amb el

projecte que heu de començar.

Al llarg del camí, anireu comprenent més bé el vostre projecte i anireu dibui-

xant-ne el futur.
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La universitat, el teixit associatiu i altres agents del nostre entorn co-

munitari, com les fundacions, entitats privades i públiques, sol·liciten

personal per a col·laborar en estudis i recerques en temàtiques diverses.

Busqueu els organismes que es troben en el vostre àmbit d’interès.

P:�Com�podem�obtenir�informació�sobre�oportunitats�de�recerca?

R: Mantingueu els ulls oberts i estigueu alerta davant noves alternatives i opor-

tunitats per a investigar.

Si pregunteu a qualsevol investigador de la universitat on va trobar el seu lloc

de treball, el més probable és que us expliqui una història plena de persistència

per part seva. Sovint, un amic d’un amic li va mostrar camins diversos.

Tingueu en compte que les oportunitats d’investigació se solen publicar en els

butlletins públics, als quals podeu accedir des de les plataformes informatives,

en diferents oficines departamentals, etc. A més, no oblideu que a través de la

Xarxa podeu trobar webs útils per a la investigació amb enllaços a les diferents

universitats. Les vacants sovint es publicaran en aquests webs, així com les

novetats de la pàgina sobre les diferents temàtiques.

Els estudiants també poden trobar oportunitats per iniciar-se en el món de la

recerca amb els contactes i el diàleg amb el professorat. De vegades és el mateix

professorat que fa recerca qui anuncia als alumnes de la classe la possibilitat

d’ajudar i col·laborar en els projectes que tenen entre mans.

Tanmateix, no oblideu que els recursos més valuosos són els companys i com-

panyes dels estudis. El treball en xarxa és una gran eina que us permetrà conèi-

xer les oportunitats disponibles. Associar-vos a organitzacions estudiantils, se-

minaris d’estudi, tallers d’aprofundiment acadèmic, sentir parlar del que fan

els estudiants sota la direcció del professorat donarà valor al vostre futur de

possibilitats. Tots plegats estaran més que disposats a compartir les seves his-

tòries sobre com es van involucrar en la recerca i la vida universitària per a

treure’n el màxim profit.
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2. Persones que ens acompanyen en el procés: la
mentoria

P:�Com�podem�trobar�una�persona�mentora�dins�la�facultat�per�al�nostre

projecte?

R: Igual que la recerca d’una oportunitat, heu de connectar en xarxa per tro-

bar una persona que us faci de mentora i amb la qual connecteu i us sentiu

còmodes.

Aquesta persona de la facultat que us tutoritzarà no solament té el compro-

mís d’ajudar-vos a aprendre, sinó que també es convertirà en el vostre amic

i company de fatigues.

Hi ha estudiants amb més disciplina que són constants en el treball i altres

que poden no tenir-ne cap. Cal que identifiqueu algú en qui pugueu confiar.

En general, el professorat que heu tingut a classe és una bona opció per co-

mençar. També podeu considerar l’opció de demanar als investigadors/es de la

facultat incorporar-vos al seu equip. És poc freqüent avui dia trobar estudiants

que vulguin profunditzar més en les assignatures, que demanin tutories per

a sol·licitar al professorat més bibliografia o ampliacions d’alguns temes del

programa. Sigueu un d’ells, aprofiteu l’oportunitat que teniu en aquesta etapa

tan valuosa i aneu més enllà del programa, plantegeu dubtes, noves hipòtesis,

propostes de nous temes, atreviu-vos a plantejar els vostres propis interessos

i a perseguir-los.

P:�Com�podem�saber�quina�facultat�fa�el�tipus�d’investigació�que�ens�in-

teressa?

R: Preneu la iniciativa per fer la tasca de veure quina facultat reuneix els re-

quisits que necessiteu per tal de complir el vostre objectiu.

Les facultats participen en una dinàmica de treball que canvia cada dia... Heu

de buscar el lloc en què, com a membres de la comunitat, obtindreu els conei-

xements i l’entorn apropiat que us funcioni. On trobareu les persones expertes

en la temàtica que us podran guiar en aquest camí que comenceu. Això és el

que heu de buscar.

Si esteu interessats en un tema concret haureu de considerar visitar les facultats

que el treballen i localitzar la llista de professorat i biografies breus, fins i tot

podeu anar a visitar-los personalment. Llegiu les seves publicacions i d’aquesta

manera us fareu una idea sobre el que han fet i sobre el que estan treballant.
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Els vostres companys i companyes poden ser el millor recurs quan es tracta de

compartir el que trobeu interessant de la facultat. Pot ser una via per a obtenir

una visió d’allò que s’adapta millor als vostres interessos.
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3. On podem desenvolupar el projecte?

P:�Podem�fer�un�projecte�fora�del�nostre�departament,�per�exemple�a�casa?

R: Per descomptat!

Les universitats, amb un fort enfocament en la investigació, tenen àmplies

oportunitats per a dedicar-se a totes i tots. Prendre el temps per a dedicar-se

a la recerca fora de la seva especialitat i departament és una gran oportunitat

per a explorar i arribar a ser un estudiant complet. Hi ha temàtiques de recer-

ca que demanen treballar en unes instal·lacions concretes, però sempre són

necessaris espais per a la lectura, anàlisi de dades, reflexions sobre el que s’ha

descobert, etc. que requereixen altres entorns d’inspiració creativa i generado-

ra de coneixement.

Sovint, aprendreu que les tècniques i els principis aplicats en un camp deter-

minat es relacionen amb el que estudieu. El treball interdisciplinari és una po-

derosa eina que heu de desenvolupar per treure el màxim profit del que feu. És

una habilitat que us demanaran quan sortiu de la universitat i que serà molt

valorada.
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4. El finançament dels projectes...

P:�Com�podem�obtenir�finançament?

R: La vostra persona mentora de la facultat pot ser el vostre millor recurs en

aquest sentit. També podeu indagar pel vostre compte altres vies, com l’accés

a convocatòries de recerca, beques de col·laboració amb els departaments, etc.

Ben desenvolupades, les idees tenen pocs problemes per a trobar finançament

a la universitat. Hi ha diferents organismes i serveis dins la facultat que po-

den contribuir i donar suport al vostre projecte, així com altres agents de la

comunitat.

La capacitat per a cercar fons és una habilitat important que heu de desenvo-

lupar. És un procés de col·laboració que bé val la pena l’experiència. Visiteu

freqüentment el web de la facultat i de la vostra universitat, i localitzeu les

oficines de servei i atenció a l’estudiant, les borses de treball d’associacions i

entitats d’antics alumnes de la facultat per obtenir informació específica sobre

els programes i concursos, i possibilitats que ofereixen per a finançar i trobar

recursos per al vostre projecte. També hi ha plataformes de micromecenatge

on podeu presentar el vostre projecte ja desenvolupat i demanar finançament.

Exploreu en aquest sentit la plataforma GOTEO i els diferents projectes que

ara reben finançament sense interessos, http://goteo.org/, per tant sense en-

deutar-vos. Cada cop més les universitats subscriuen acords de col·laboració

amb altres agents externs, entitats que poden donar suport als projectes, i pro-

mouen de forma conjunta activitats d’impuls als projectes desenvolupats.

Els col·legis professionals i entitats públiques i privades diverses ofereixen be-

ques per als treballs dels estudiants i la possibilitat de fer el treball de recerca

en situació de pràctiques amb diferents entitats del sector en concret. La per-

sona mentora de la facultat és una gran ajuda en acompanyar-vos i donar-vos

a conèixer aquestes diferents possibilitats.

Consulteu també les pàgines d’ajuts a la recerca, convocatòries, etc., que us

donen un munt d’enllaços a possibilitats de finançament. El finançament i les

oportunitats tenen uns terminis que cal considerar, així que comenceu aviat i

estigueu alerta als terminis! La iniciativa és vostra, no espereu que us vinguin

a cercar, inicieu vosaltres els contactes.
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5. Projectes i compromisos establerts...

P:�Quant�de�temps�prendrà�un�projecte?

R: Depèn.

Quan us plantegeu la possibilitat de participar en la investigació universitària,

hauríeu de tenir en compte el nivell de compromís que esteu disposats a pro-

porcionar. La recerca en l’àmbit de grau és un acord mutu entre l’alumnat i

la persona mentora de la facultat, de manera que un cop vinculats, es pacten

uns compromisos inicials.

Alguns estudiants treballen més de vint hores per setmana, generalment

ho fan per un treball de fi de grau de modalitat de recerca de qualitat i

d’excel·lència. Hi ha diferents nivells de compromís que heu de preveure i

ajustar a les vostres possibilitats. Heu de tenir clar el que voleu aprendre i as-

segurar-vos que podeu assolir tots els compromisos establerts.
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6. L’experiència a l’estranger...

P:�Com�podem�decidir�si�anar�a�l’estranger?

R: Anar a l’estranger i la recerca universitària no són mútuament excloents.

A les facultats trobareu diferents serveis de suport i oficines a aquest tipus

d’accions que us ajudaran a cercar el lloc de més interès i la possibilitat de

finançar el viatge.

Estudiar a l’estranger no implica necessàriament i literalment treballar en una

entitat internacional. Més aviat es busca desenvolupar les habilitats en un país

estranger que poden millorar la vostra experiència universitària.
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7. Necessitats anímiques i motivadores...

P:�Què�passa�si�ja�no�gaudim�fent�la�investigació?

R: Els estudiants solen abandonar la recerca per una varietat de raons, com

ara el canvi en els interessos de la investigació, el fet de no disposar del temps

suficient per a dedicar a la recerca, o si la dinàmica entre el grup de treball i

els seus interessos perd sentit per a la persona, entre d’altres.

Sigueu sincers amb vosaltres mateixos. Si sentiu que ja no confieu en la vos-

tra investigació, per la raó que sigui, o necessiteu motivació, suport moral i

anímic, està bé saber demanar ajuda i cercar-la. Hi ha recursos i persones com

el professorat tutor dels seminaris, o de les assignatures de projectes, o de les

pràctiques externes que us poden respondre als dubtes i orientar el camí que

heu de seguir, tant si és per a aturar-vos o canviar a una altra cosa o per a

animar-vos a continuar amb la recerca i superar una situació puntual de crisi

en el camí. Són allà per a ajudar-vos a fer la transició i donar-vos suport quan

ho necessiteu.
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Activitats

Activitat�d’aprenentatge�1.�Despertar�els�somnis

1) Descripció de l’activitat

En l’activitat següent, que hem titulat Despertar els somnis, es pretén que feu un exercici
d’introspecció personal per tal de buscar dins vostre i despertar els vostres somnis. D’aquesta
manera recercareu les vostres motivacions i desitjos més profunds.

2) Objectius de l’activitat didàctica

• Pensar en els propis desitjos.
• Descobrir les vostres possibilitats de somniar.
• Trobar un motiu a través d’un projecte de recerca que us permeti desenvolupar les vostres

habilitats i competències a partir dels vostres desitjos i motivacions.
• Fer una introspecció d’allò que a l’alumne li agradaria desenvolupar.

3) Desenvolupament de l’activitat

Dividirem aquesta activitat en tres espais:

• Un primer espai on descobrirem els nostres punts forts.
• Un segon espai per a descobrir com podem posar en acció aquests punts forts en conflu-

ència amb un projecte concret.
• Un tercer espai de localització i focalització per a trobar i despertar el somni.

Aquesta activitat es pot fer de manera individual o bé col·lectiva. En el primer dels casos cal
fer una llista en un full dels nostres punts�forts. Un cop feta la llista, marcareu les diferents
característiques de l’1 fins al final, considerant l’1 el valor�de�més�fortalesa, i així de manera
decreixent fins al final.

A continuació, agafeu una altre full. Abans de començar a escriure caldrà concentrar-se,
asseure’s bé a la cadira, amb l’esquena recta, les mans sobre les cames, tancats els ulls i fer
tres respiracions profundes i durant uns tres o cinc minuts donar-se un temps per a anar cap
a dins d’un mateix fent un viatge cap al passat, cap aquells moments que ens veiem fent
activitats que us fan sentir-vos bé, recuperant imatges de situacions on heu mostrat unes
destreses específiques. Un cop heu fet aquest recorregut i desperteu, escriviu en el full que
tenim davant una llista�d’elements,�accions,�activitats, etc. que creieu que ens agradarien
fer. Al costat de cada una d’aquestes activitats aneu posant el número de punt fort que creieu
que teniu i us ajudarà a desenvolupar i potenciar el projecte.

Tot seguit, poseu el full de la llista de punts forts al costat del de la llista d’activitats i sumeu
el valor del número que heu escrit. El valor de la suma més baix serà el projecte on heu
considerat que teniu punts forts més desenvolupats que fan que estigueu a una distància més
curta per tal d’aconseguir-lo.

A continuació mostrem un exemple com a model.

Punts forts Puntuació Elements,
activitats i
accions que
ens agraden

Puntuació Suma

Responsable 3 Ensenyar 1 4

Simpàtica 2 Escoltar els altres 3 4

Ordenada 4 Resoldre conflic-
tes

3 7

Curiosa 2 Llegir 4 6

Segons aquest exemple, la persona que s’ha explorat descobreix que és ordenada i sistemà-
tica, que li agrada resoldre conflictes, és molt curiosa i també li agrada llegir. Aquesta perso-
na pot enfocar la investigació en la resolució d’algun conflicte social actual a través d’una
tasca de recollir informació amb diferents col·lectius implicats, segons el tipus de conflicte
que estudiï, i avalar-ho amb una anàlisi sistemàtica de les millors pràctiques internacionals
en la resolució d’aquest conflicte. Com més li agradi escoltar els altres, l’instrument de la
seva investigació empírica es podria basar fonamentalment en entrevistes. Aquesta activitat
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d’autoconeixement es pot fer de manera individual o col·lectiva quan el grup està format
per persones que es coneixen, de manera que els companys i les companyes ens ajuden a
elaborar la llista de punts forts i a prioritzar-los; per tant, tenim una llista contrastada amb
un retorn extern que enriqueix les nostres pròpies consideracions. La resta de passos es fan
igual que en la part individual.

4) Competències transversals que es pretenen desenvolupar

• Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament informació.
• Capacitat per a l’anàlisi crítica i la síntesi.
• Capacitat per a emprendre i innovar.
• Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d’acord amb una pràctica professional

ètica i responsable.
• Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l’activitat professional de manera òptima.

5) Resum i conclusions

Aquesta activitat de trobar els propis punts forts i reconèixer els que us portaran a desenvolu-
par els nostres somnis despertats, us permetrà començar un viatge a la recerca dels elements
necessaris per a dur-los a terme.

Una vegada trobada i reorientada la idea partint d’un interès propi, cal posar-se en marxa per
a localitzar les persones, les unitats acadèmiques, els grups d’innovació i de recerca que us
poden aconsellar i orientar i que us permeten arribar al coneixement i aprofundiment sobre
allò que voleu investigar.

Amb això aconseguireu, partint d’un treball previ d’introspecció personal, trobar una recerca
orientada als vostres interessos i capacitats; per tant, poder treballar i destinar hores a una
cosa que us enriqueix i aporta un valor afegit en el vostre desenvolupament professional i
personal amb una orientació cap a una pràctica professional ètica i responsable.

Activitat�d’aprenentatge�2.�El�pescador�d’idees

1) Descripció de l’activitat

En l’activitat següent, que hem titulat El pescador d’idees, es pretén que desenvolupeu una
primera actitud recercadora i generadora de noves possibilitats d’idees i motivacions per a dur
a terme una primera recerca. Es parteix de la possibilitat que l’alumne no trobi una motivació
inicial pròpia i li calgui un exercici per tal d’anar a “pescar-la”.

2) Objectius de l’activitat didàctica

• Generar noves idees.
• Redescobrir noves possibilitats.
• Trobar un motiu per a començar a entrar en el món de la recerca.
• Fer una introspecció d’allò que a l’alumne li agradaria desenvolupar.

3) Desenvolupament de l’activitat

Pas 1. Procés d’introspecció interna

Partint de les vostres inquietuds i motivacions, destineu un temps a pensar en alguna cosa
que us agradaria investigar, aprofundir de manera més intensa i amb un enfocament cap a
allò que us motiva i dóna sentit a la vostra acció. Es tracta de buscar possibilitats de poder
treballar en alguna cosa que us dóna un espai per tal d’introduir i desenvolupar les vostres
pròpies passions i desitjos.

Pas 2. Desenvolupament de la idea

Busqueu un espai i temps que us permeti reflexionar sobre el que us agrada, allò que us fa
sentir bé. Feu amb vosaltres mateixos una petita pluja d’idees. Redacteu un escrit d’una pàgi-
na com a mínim en què expresseu i desenvolupeu les primeres línies d’allò que per a vosaltres
pot tenir i donar sentit i significat a les activitats i accions que feu. Busqueu idees, elements
que se us passen pel cap i que poden no tenir estructura i estar totalment desconnectats.

Pas 3. Recerca de recursos

Ja teniu la idea, ara cal entrar en una fase de recerca de les fonts, les persones i els agents
clau que ens permetran focalitzar l’atenció cap a la informació necessària i orientar-nos per
tal de localitzar els punts clau per a trobar informació i expertesa rellevant sobre la temàtica.
Entrareu llavors en un tercer�espai�de�localització�del�professorat, departaments, agents
externs i col·laboradors amb la universitat que poden ser punts de partida per tal d’arribar al
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coneixement i als contactes que poden orientar el vostre treball, perfilar i resoldre els dubtes
que van sorgint.

Alguns agents clau de la universitat que us poden donar resposta són línies de recerca, de-
partaments i professorat especialista en determinades línies de recerca, entre d’altres.

4) Competències transversals

• Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament informació.
• Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els

àmbits acadèmic i professional.
• Capacitat per a l’anàlisi crítica i la síntesi.
• Capacitat per a emprendre i innovar.
• Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d’acord amb una pràctica professional

ètica i responsable.
• Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l’activitat professional de manera òptima.

5) Resum i conclusions

Trobada i reorientada la idea partint d’un interès propi, cal posar-se en marxa per a localitzar
les persones i unitats acadèmiques que us permeten arribar al coneixement i aprofundiment
sobre allò que voleu investigar i orientar-vos.

Amb això aconseguireu, partint d’un treball previ d’introspecció personal, trobar una recerca
que s’orienti als vostres interessos i capacitats; per tant, poder treballar i destinar hores a una
cosa que us enriqueix i aporta un valor afegit en el vostre desenvolupament professional i
personal.

Activitat�d’aprenentatge�3.�Preguntes�sobre�la�recerca�com�a�aprenentatge�a�l’aula

1) Descripció de l’activitat

A partir d’un fragment d’un diari d’una professora on explica el procés de construcció de la
recerca formativa a la seva aula universitària treballeu els ítems següents:

a) Llegiu el diari.

b) Elaboreu un glossari per ordre alfabètic i busqueu la definició dels diferents conceptes.

c) A partir de la lectura, elaboreu una DAFO que us permetrà reflexionar sobre les vostres
pròpies debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats com a estudiants que us inicieu en la
recerca formativa i professional.

2) Objectius de l’activitat

• Comprendre i analitzar un text narratiu complex sobre el procés didàctic de la recerca
formativa.

• Elaborar un glossari específic del procés d’aprenentatge de la recerca formativa.
• Aprendre a aplicar una anàlisi DAFO.
• Identificar els processos complexos de l’ensenyament-aprenentatge de la recerca.
• Identificar les pròpies debilitats, amenaces i oportunitats a l’hora d’enfrontar-se a tasques

de recerca.

3) Desenvolupament de l’activitat

Seguidament llegireu un diari d’una professora que explica com condueix grups de recerca
formativa i professional a la seva classe universitària d’una assignatura de ciències socials.
Llegiu una primera vegada aquest diari i elaboreu un glossari per ordre alfabètic de parau-
les i conceptes i definiu-los. Posteriorment analitzeu aquest diari reflexiu de la professora
i feu-vos preguntes sobre les vostres pròpies debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats
com a estudiants que s’inicien en la recerca formativa i professional. Això significa utilitzar
l’instrument anomenat anàlisi DAFO (D: debilitats; A: amenaces; F: fortaleses; i O: oportuni-
tats). A Internet trobareu moltíssims documents molt didàctics i clars sobre què és l’anàlisi
DAFO i per a què serveix.

Heu d’elaborar una taula com aquesta sobre les vostres competències i recursos per a fer la
recerca. Recordeu que les debilitats provenen del vostre interior, les amenaces de l’exterior,
context, etc.; les fortaleses també són internes i les oportunitats, de fora.
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Diari�de�classe�de�Virgínia�Ferrer�en�el�curs�2004-2005�d’una�assignatura�de�diploma-
tura�(actual�grau)�en�una�Facultat�de�Ciències�Socials�de�la�Universitat�de�Barcelona:
els�grups�de�recerca�formativa�i�professional�a�la�universitat.

Aquests dies he estat convertint la classe en un curs d’iniciació a la recerca professional amb
els estudiants de primer curs d’universitat. Sembla molt agosarat. Però sempre he cregut que els
estudiants universitaris són molt capaços i que donant-los el marc idoni, el suport necessari, les
eines, els recursos, les tutories individuals, fomentant l’aprenentatge entre iguals, orientació i
exemple, poden eixamplar les seves competències cap a la construcció de coneixements complexos
i reals, útils per a la seva vida personal i laboral futura.

Hem partit d’un document inicial que ja havien elaborat, a partir d’una mena de pluja d’idees,
en el qual plantejaven algunes hipòtesis�inicials�del�projecte, alguns objectius, en què ja
havien elaborat diverses fitxes�bibliogràfiques i fet revisió per temes, tant de llibres, com de
revistes i pàgines web. Aquest document, com he comentat anteriorment, ja havia estat presentat
al conjunt de la classe de forma oral i discutit per tots. Cada membre de la classe va tenir
l’oportunitat de plantejar les seves preguntes sobre el tema, formular hipòtesis i fer suggeriments
en relació amb la seva pròpia recerca i amb la dels altres grups, tot això a través d’un procés de
construcció social metodològica i de coneixement a l’aula universitària.

Hem seguit construint la classe com un seminari de recerca formativa, on tots aportem conei-
xement a l’assignatura creant i anant més enllà a través de l’aprenentatge mitjançant la inves-
tigació. Cadascun dels estudiants han presentat els resums�i�comentaris�d’un�llibre sobre
el tema escollit per a la seva recerca. Amb el debat generat a partir d’aquesta presentació com-
partida de bibliografia hem ampliat o reduït el focus d’estudi i la seva formulació, abordat
la problematització del tema, ens hem fet més preguntes, hem reformulat�les�hipòtesis, hem
obert temes que estaven tancats, o els hem tancat en cas que estiguessin massa oberts. Hem
replantejat algunes qüestions o objectius, i valorat�les�possibles�aplicacions�o�transferències
per�a�la�millora�social,�econòmica,�cultural, etc. segons l’àmbit escollit.

Després d’aquestes tasques de seminari de recerca formativa, hem dissenyat la recerca de cada
grup partint de les hipòtesis i dels objectius, mostrant com l’estudi ha de contestar aquestes
preguntes inicials d’investigació a través de l’estudi teoricopràctic. Habitualment la metodologia
de recerca va des de la metodologia l’aprenentatge, basat en problemes, o l’estudi de casos, fins
a projectes de treball de recerca.

La construcció del marc teòric i conceptual, de revisió dels conceptes i autors més rellevants
(tenint en compte que estem en l’àmbit d’investigació formativa pregrau, i no en l’àmbit de
investigació doctoral) ja havia començat amb la revisió bibliogràfica i amb les seves preguntes
d’investigació, i avançaven a partir de les seves reflexions que anirien elaborant a partir de tot el
procés. Fins al final que s’incorporarien les seves pròpies teoritzacions al fil de les troballes i de
la revisió realitzada, noves relacions entre realitat i categories, entre escoles de pensament, entre
els fenòmens que volen abordar i els marcs epistemològics o científics que pretenen interpretar.

L’altra dimensió de l’estudi seria l’empiricopràctica, que s’abordaria amb una investigació qua-
litativa.

Per què qualitativa en lloc de quantitativa?

En aquest cas vam prioritzar la recerca qualitativa perquè implica un procés de reflexió, de for-
mació, de participació, d’implicació dels investigadors socials en el procés de recerca al centre
on faran l’estudi i perquè a més ajuda a desenvolupar, a promocionar i potenciar una sèrie
d’habilitats que simultàniament no�solament�són habilitats d’investigació, sinó també i so-
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bretot m’interessen perquè són fonamentalment competències per a l’aprenentatge professional.
Molts d’aquests estudis qualitatius també incorporaven algun instrument quantitatiu comple-
mentari, fonamentalment enquestes.

En aquest sentit, l’estudi qualitatiu es localitzava en centres de pràctica professional reals, des
del que s’anomena una perspectiva d’estudi de camp proper. El camp proper és aquell al qual
pots accedir fàcilment perquè coneixes algun empleat o familiar que hi treballen, o es troben al
barri o poble on es viu, etc.

No ha estat gaire complicat accedir�als�centres, amb prou feines poca negociació ja que els han
obert les portes. Els centres on s’ha aplicat aquesta microrecerca durant tres o quatre jornades
han estat molt diversos: públics, privats, mixtos, urbans, de diferents sectors i mides, etc.

Els instruments�fonamentals�de�recollida�de�dades seran quatre: entrevistes semitancades,
enquestes en alguns casos, sobretot registres d’observacions al centre en diferents espais on
tenien autorització i anàlisi�de�documents als quals podien tenir accés.

Aquest tipus d’instruments són importants perquè de la seva aplicació són aquells que més coin-
cideixen amb el desenvolupament d’habilitats professionals futures. Les entrevistes i les enques-
tes ens mostren el món dels professionals que actuen en els centres on es desenvolupa la recerca i
els estudiants desenvolupen�habilitats�comunicatives�i�socials, d’escolta activa, habilitats
d’autopresentació i d’inici conversa, d’interrogació, argumentatives, etc. sobre un problema o
focus de l’estudi i aprenen a construir�sabers�a�través�del�diàleg; les observacions ens obren
l’escenari més objectiu dels processos organitzatius, productius, comunicatius, de presa�de�de-
cisions, de comunicació interna del centre i a més desenvolupen habilitats d’observació�micro,
meso�i�macro�del�centre, la subtilesa dels detalls, la visió al mateix temps del tot i les parts,
les�relacions�entre�les�persones,�els�recursos,�visió�organitzativa�i�funcional,�els�valors...
i l’anàlisi de documents ens obre la possibilitat d’accedir als plans, materials, recursos, norma-
tives, programes de tot tipus que circulen al centre professional on s’efectua l’estudi i ajudar els
estudiants a desenvolupar habilitats d’anàlisi del discurs, pensament analític i rigorós sobre les
fonts professionals.

Recomano als estudiants que plantegin�el�guió�de�tots�els�instruments, com per exemple la
seqüència de l’entrevista o les categories�de�l’observació, així com la�graella�de�l’anàlisi
documental. Comentem els aspectes�tècnics de dur a terme una entrevista, d’accedir al camp,
de portar una negociació confidencial�i�la�devolució�de�la�informació tant durant el procés
com al final, i també la perspectiva�investigadora�crítica�i�creativa, és a dir problematitza-
dora de les realitats socioprofessional i creadora de noves possibilitats transformatives i sobretot
de resolució�dels�problemes a través de la investigació. Les entrevistes les han de gravar�i
transcriure i han de portar durant totes les visites al centre un diari�d’investigació�individual
que hauria de incorporar totes les observacions en els escenaris�i�espais�que�visiten�i�obser-
vin,�les�sensacions,�les�reflexions,�el�que�escolten,�el�que�senten, i totes aquelles notes�i
registres�d’anàlisi�de�documents�i�materials�que�puguin�analitzar�i�revisar�al�centre.
Tot això amb una actitud�ètica, de confidencialitat, de respecte.

Amb tot això, transcripcions d’entrevistes, buidatge�d’enquestes en el cas que sigui necessari, i
material de les dades recollides en els seus accessos al camp, van acumulant un material suficient
amb moltes dades en diversos registres.

Els recomano que vagin sempre per parelles als centres a menys que no puguin coincidir i hagin
d’anar individualment. A partir d’aquest material els proposo l’anàlisi de dades prenent com a
categories inicials les hipòtesis i preguntes de l’estudi, de la mateixa manera que han plantejat
els guions d’entrevistes, d’observacions i d’anàlisi de documents des de les mateixes hipòtesis
inicials.

Per mitjà d’aquestes hipòtesis inicials podran induir els temes més importants que apareixen, les
respostes a les preguntes que s’han plantejat, altres preguntes emergents que no havien pensat
trobar, qüestions significatives per a l’estudi, etc. Això ja els permet obtenir uns resultats, que
passarien a comparar, a relacionar, contrastar i entre ells comparant�centres,�fonts�i�subjec-
tes,�triangulant�instruments�i�sobretot�contrastant�també�amb�la�revisió�bibliogràfica,
la investigació teòrica del tema, cosa que els permetria discutir els resultats i elaborar conjunta-
ment en el grup les conclusions que després haurien d’incloure�en�l’informe�de�recerca que
seria el resultat�escrit�de�tot�el�procés. A més els demano que afegeixin unes reflexions�in-
dividuals en què mostrin quins aprenentatges han obtingut com a persones, com a estudiants,
com a intel·lectuals, com a futurs professionals, com a futurs ciutadans.

La motivació és alta tot i que visualitzen la complexitat del treball, la majoria o tots admeten
que és una tasca molt motivadora, molt entretinguda, els ve de gust fer-ho, estan molt animats
i fan tots els esforços possibles per coordinar-se i accedir al camp.

Un dels grans obstacles en aquest procés és que no tenen cap o gairebé cap experiència investiga-
dora. No han tingut oportunitats freqüents d’aprendre investigant, on la recerca hagi estat font
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de construcció i generació de sabers i que hagi estat font d’abordatge interdisciplinari dels temes.
Això implica per la meva part fer un seguiment més gran, més explicitació i acompanyament
en el procés.

Tanmateix, els explico constantment la importància, la transcendència i el significat d’aquest
tipus de processos que realitzaran, la necessitat de formar els professionals des de la sensibilitat
investigadora, innovadora, des d’una aproximació problemàtica a les realitats professionals, des
d’una perspectiva creativa per a generar a partir de les seves dades i dels sabers que obtenen i
de les realitats que estudien que puguin generar i pensar alternatives i millores, solucions als
problemes que estan abordant.

En general en les carreres no sol haver-hi molts espais per a desenvolupar aquestes habilitats
de forma autònoma i activa. També els explico que l’observació no només els permetrà reco-
llir dades, sinó que també els ajudarà a potenciar una sèrie de destreses d’escolta, d’atenció,
d’observació atenta i simultània dels diferents i complexos processos que es donen en un grup,
tant processos cognitius, com comunicatius, verbals, no verbals, tipus d’intervenció, rols, dinà-
miques grupals, emocions a l’organització, continguts concrets, formes d’organització dels de-
partaments, d’agrupació, actituds, mètodes de treball, tècniques, estratègies diverses i això és
fonamental.

A través de l’anàlisi de documents poden, independentment de la seva capacitat d’anàlisi de
textos més aviat teòrics o conceptuals, és important que s’acostumin a analitzar textos legals i
analitzar�textos�elaborats�pels�mateixos�professionals�per�al�desenvolupament�de�les
seves�tasques,� i�dels�plans� i�projectes�de� l’empresa,� ja�que�aquests�són�els�discursos
professionals�que�en�el�futur�hauran�de�gestionar.

La idea, a més, és que mantinguin sempre una actitud�d’autoria, d’autoria en diversos sentits
de la paraula. Que siguin ells i elles autors de tot el procés de recerca partint dels seus interes-
sos i que els he ajudat a configurar, autors dels seus processos d’accés, negociació i treball de
camp; autors de les seves pròpies reflexions i desenvolupaments teòrics que puguin elaborar a
partir de les seves conclusions, i autors reflexius transformadors de la seva pràctica ja que s’han
d’imaginar i inventar solucions i alternatives com a futurs professionals compromesos amb la
seva realitat.

Això els simplifica també l’important treball d’elaborar per escrit l’informe, de sistematització
del coneixement construït que després tindran la possibilitat de comunicar com�a�ponents�en
un�congrés�nacional�de�totes�les�universitats�catalanes�que�hem�anat�organitzant�cada
dos�anys�sobre�la�investigació�com�a�procés�d’aprenentatge�universitari, a la ciutat de
Vic. Més endavant, hauran de fer un resum escrit de les seves investigacions, i identificar�quins
són�els�aspectes�principals�de�processos�del�seu�estudi�per�a�transmetre’ls�als�companys.

Així cada grup de recerca elabora un document síntesi de la seva investigació que difondran
fotocopiat a tots els companys. En aquest cas tots els membres de la classe podran elaborar
un�dossier�d’aproximadament�130�pàgines, ja que solen ser uns 70 estudiants per classe
que treballen en grups de 4 o 5 estudiants amb un total de 13 o 14 investigacions realitzades.
Creem així un llibre de text propi sobre abordatge de les problemàtiques principals de la professió
i alguns camins per a millorar-les.

Aquest estudi després passa una segona fase d’elaboració, ja que el farem servir com a contingut
principal per a planificar, elaborar, organitzar i avaluar una classe del contingut de la professió
amb diversitat de recursos i mètodes comunicatius a la resta de companys.

És a dir, hauran de convertir�l’informe�de�recerca�en�una�classe�que�impartiran�als�com-
panys. Això ho faig amb un altre procés d’acompanyament i de seguiment basat a ajudar com
es pot planificar una unitat d’aprenentatge a partir dels continguts i ensenyaments que volen
transmetre als companys. Una de les propietats d’aquest tipus d’activitat és que jo garanteixo que
en la majoria d’aquest tipus de presentacions�es�plantegin�una�gran�diversitat�i�riquesa�de
metodologies�comunicatives, recursos diversos, que amplien la seva creativitat i iniciativa.

Això implica un gran grau de col·laboració,�de�cohesió�dins�del�grup. D’altra banda implica
un elevat grau de cooperació intergrups, i al mateix temps un grau de competitivitat molt sa
intergups perquè mantenim cert secret en les formes de treball comunicatiu que desenvolupa cada
grup d’investigació i la curiositat, el misteri i la qualitat del treball esdevenen una motivació
per a la feina.

És a dir, passem de la recerca formativa a la comunicació professional d’aquesta.

Aquesta segona fase del treball consisteix que cada grup�investigui�les�millors�formes�per
desenvolupar�la�seva�comunicació�al�grup�gran, els mètodes més adequats als continguts
i als seus objectius, els recursos més diversos i originals per a la diversitat, les estratègies més
idònies per a poder realitzar les activitats que pretenen. Utilitzen tots els recursos possibles,
no solament la veu, sinó també el cos, objectes, abordant plantejaments teatrals, jocs de rols,



CC-BY-NC-ND • PID_00204869 25 Del jo estudiant al jo recercador

jurats, titelles, cinema, vídeo, narratives, poesia, música, plàstica, jocs, la majoria de llenguatges
expressius, projectes, aprenentatge per descobriment, etc.

Més endavant cada grup presenta la seva recerca a la resta i aquest document síntesi servirà no
solament de recull i “llibre de text comú”, sinó que també serà la base per a dur a terme una
coavaluació dels grups entre ells.

Al final s’acaba el curs amb un treball individual que s’elabora de forma autònoma i que con-
sisteix que cada�alumne�i�alumna�repensi�tots�els�temes�i�problemes�professionals�que
s’han�investigat,�i�plantegi�una�pregunta�hipòtesi�emergent,�d’avenç�de�la�investigació,
que�no�ha�estat�plantejada�pels�grups. Aquesta hipòtesi ha d’estar ben formulada, es valo-
ra molt el tipus de pregunta, la significativitat, pertinència, utilitat que té, i ha�de�ser�contes-
tada�mitjançant�la�reflexió�pròpia i de nova cerca per mitjà de materials�bibliogràfics
d’ampliació�o�aprofundiment.

Obrim el curs amb preguntes i el tanquem amb preguntes.

Amb això s’acaba de garantir el procés d’aprenentatge individual i d’autoria i de discurs profes-
sional propi que permet a l’alumne aprendre de la resta de projectes d’investigació dels companys
i complementar el seu tema, que ha estat molt focalitzat.

Tots�aprenen�de�tots�i�tots�aprenen�de�si�mateixos.

4) Competències transversals que es pretenen desenvolupar

• Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
• Capacitat per a l’anàlisi crítica i la síntesi.
• Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d’acord amb una pràctica professional

ètica i responsable.
• Capacitat per a treballar en equip i en xarxa.

5) Resum i conclusions

Acabeu d’elaborar un diagnòstic DAFO dels punts forts i dels punts febles que teniu per a
la recerca com a procés d’aprenentatge i també d’aquells que no depenen de vosaltres sobre
el procés de recerca formativa. Això us permetrà identificar les potencialitats i límits per a
millorar-lo i poder aconseguir recursos de l’entorn i evitar problemes que vinguin del context
o la situació.

Activitat�d’aprenentatge�4.�De�la�idea�al�projecte

1) Descripció de l’activitat

Elaborar una fitxa i completar-la amb el disseny del vostre possible projecte de recerca.

2) Objectius de l’activitat

• Recórrer els passos per a plantejar el disseny qualitatiu d’un estudi en ciències socials.
• Familiaritzar-se amb la planificació de la recerca.

3) Desenvolupament de l’activitat

Seguidament us proposem un possible índex del vostre estudi qualitatiu de camp. Ara heu
de prendre decisions i omplir amb tres o quatre frases cada punt del guió, escollint un tema,
objecte d’estudi, fenomen, problema que us agradaria explorar, que us apassioni, que us
interessi o per al qual creieu que és important trobar una solució. Heu de seguir la seqüència
ordenada, per tal de poder construir pas a pas un possible guió de disseny de la vostra recerca
de camp.

Títol de la recerca:

a) Justificar per què té interès la recerca, el sentit que té.

b) Situar el tema objecte d’estudi i la relació amb altres camps de coneixement o temes afins.

c) Definir el problema o problemes de recerca.

d) Plantejar els objectius de l’estudi.

e) Plantejar les hipòtesis inicials i/o formular les preguntes d’investigació.
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f) Cercar informació bibliogràfica (llibres, revistes, capítols de llibres, Internet, etc.).

g) Decidir els centres, col·lectius o organitzacions on es farà el treball de camp.

h) Definir la metodologia mitjançant tres instruments que s’han d’elaborar per a recollir la
informació i les dades de camp (entrevistes, observacions i anàlisi de documents) i elaborar
els guions de cada instrument.

i) Situar els subjectes amb els quals es farà la recerca (usuaris, participants, direcció del centre,
càrrecs intermedis, caps, empleats, treballadors, proveïdors, clients, empreses subcontracta-
des, departaments diferents de l’empresa, etc.).

j) Accedir i negociar l’entrada al camp, confidencialitat i ètica de l’estudi (elaboreu la carta de
presentació de la recerca que lliurareu a les organitzacions per a poder accedir-hi i fer l’estudi).

k) Iniciar el treball de camp (entrevistes, observacions, anàlisi de la documentació).

l) Recollir, transcriure i enregistrar les dades.

m) Analitzar les dades i elaborar els resultats.

n) Creuar les dades amb la informació bibliogràfica.

o) Discutir els resultats.

p) Redactar les conclusions i el coneixement construït.

q) Definir aplicacions, utilitat i transferència.

r) Incloure aprenentatges col·lectius i individuals.

s) Recollir la bibliografia consultada.

t) Recollir la bibliografia sobre el tema.

u) Incloure annexos.

4) Competències transversals que es pretenen desenvolupar

• Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament informació.
• Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els

àmbits acadèmic i professional.
• Capacitat per a l’anàlisi crítica i la síntesi.
• Capacitat per a emprendre i innovar.
• Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d’acord amb una pràctica professional

ètica i responsable.
• Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l’activitat professional de manera òptima.

5) Resum i conclusions

Si heu completat tots els punts del guió, ja teniu un bon disseny per a començar a plante-
jar-vos fer una recerca en ciències socials, en aquest cas, qualitativa, que és la que permet
posar en marxa més habilitats d’un ampli ventall i nombroses competències d’aprenentatge.
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Bibliografia

Podeu consultar els materials i fonts següents per fer el vostre treball de recerca formativa
i professional:

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya: http://ccuc.cbuc.cat/

Guies temàtiques: http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/

Sumaris electrònics: la base de dades del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC) inclou les taules de continguts de bona part de les revistes subscrites per qualsevol
de les institucions.

Centre d’Investigacions Sociològiques: Últims estudis (http://www.cis.es/cis/opencm/
ES/1_encuestas/meses3.jsp)

http://ccuc.cbuc.cat/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/meses3.jsp
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/meses3.jsp
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