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L'impuls de I'activitat investigadora caracteritza actualment la major 
part de les polítiques educatives, i és una realitat inqüestionable que aug
menta les exigéncies institucionals relatives a la producció científica en un 
panorama cada vegada més internacionalitzat. El saber es difon mitjanc;;ant 
circuits cada vegada més ramificats i fluids, alhora que s'accedeix a un vo
lum creixent de producció científica amb una facilitat impensable fa una 
década, pero també és un fet que es posen més en evidéncia els desfa
saments entre ambits científics, entre famílies d'una determinada comuni
tat científica, entre perspectives agresolades i novedoses del coneixement, 
entre cosmovisions localistes i d'ampli calat, entre tecnologies transferibles 
i reflexions epistemologiques ... i podríem seguir mencionant una Ilarga sé
rie de contradiccions que impregnen la nostra realitat diaria. En definitiva, 
si bé és cert que es tracta de popularitzar I'activitat investigadora, també 
ho és que es multipliquen determinades barreres que amb més o menys 
subtilesa s'han d'esquivar perqué la investigació i els seus resultats siguin 
una realitat tangible. 

En aquest context poliédric, ressalta una pec;;a clau, sense la qual se
ria vana la pretensió de promoure la investigació i afavorir un creixement 
qualitatiu i quantitatiu deis seus fruits, que a la vegada es constitueix com 
un nus gordia no exempt de certa incomoditat per amplis col'lectius de la 
comunitat científica. Ens estem referint a la metodologia de la investigació, 
i ressaltem en especial la seva posició de frontissa en el doble paper que 
segons nosaltres li correspon. Per una part, I'extraordinaria humilitat que li 
atorga el seu caracter instrumental, que la posiciona permanentment en un 
segon pla, Iluny de la preeminéncia de les qüestions substantives, que són 
les que habitualment constitueixen el sant i senya d'un investigador o d'un 
grup de treball. Pero, per altra banda, i en justa contrapartida, s'ha de des
tacar que cap treball d'investigació, encara que es plantegi amb escasses 
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ambicions, pot prescindir de I'adequació de la seva metodologia, la qual 
cosa li atorga una posició privilegiada i un espai imprescindi')le en tot tre
ball d'investigació. 

Habitualment s'ha atribu'lt a la metodologia el paper incóllode de res
tringir la nostra lIibertat d'actuació, d'assenyalar unes directr us en el nos
tre camí d'indagació sobre un tema, o d'autodisciplinar-nos en la nostra fei
na, peró és igualment cert que la metodologia ens ofereix unes pautes i 
guies d'actuació que ens aporten seguretat, oferint-nos importants recur
sos procedimentals per plantejar i desenvolupar amb raonable exit les nos
tres investigacions. 

Precisament per aquest paper cabdal que desenvolupa la metodologia 
de la investigació, es justifica de manera plena i sense eml)uts que hagi 
constitu'lt el leit motive de les Jornades que ha organitzat la Divisió de 
Ciencies de I'educació de la Universitat de Barcelona. Le~ conferencies 
impartides i una petita memória sobre els tallers organitzats es presenten 
en aquest dossier, i responen a diverses cares del context poliedric al qual 
ens hem referit. 

La conferencia Controversies metodo/ógiques de la inv3stigació, pro
nunciada per Joan Mateo, ens situa a la complexa cru'illa en la qual es tro
ba I'investigador en I'ambit de les Ciencies de l'Educació. _a multiplicitat 
paradigmatica i les crisis que ha comportat no és ni ha de constituir una 
remora o ancoratge amb un marc investigador ja superat. En tot cas, s'ha 
d'entendre com una crisi de creixement, amb la vitalitat que aixó compor
ta, inserida en un context que possibilita el compliment del paper social del 
coneixement, i amb la capacitat per evolucionar i integrar I'imparable de
senvolupament tecnológic que ens envolta. 

La conferencia Aplicacions de les metodologies cientíliques en la in
vestigació educativa, pronunciada per Leonor Buendía, en:; presenta una 
amplia panoramica conceptual, cronológica i tematica de la investigació 
educativa, que acompanya I'estudi bibliometric realitzat. Aquest mapa 
tra<;at adquireix uns perfils específics que donen compte ce la caracterit
zació de diverses categories tematiques de I'ambit educatill que s'han tro
bat en una situació prioritzada, deis debats que han port3.t a posiciona
ments deis investigadors o grups d'investigació, o de les matodologies uti
litzades. 

La conferencia Avaluació de la producció científica en '::iencies de /'e
ducació i Ciencies de la Documentació, pronunciada per J(lsé R. Pérez, va 
abordar una qüestió en al<;a actualment. Sense cap mena ::le dubte, I'ava
luació de la producció científica té arestes afilades, tant des de la pers
pectiva quantitativa com qualitativa. Així, mentre els recom~,tes requereixen 
aclarir qüestions previes relatives a la coautoria, o a la visi )ilitat de la pro
ducció, i aquesta cada vegada més es caracteritza segons el seu carac
ter nacional o internacional, I'índex d'impacte s'ha convertit en la principal 
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qüestió transversal i -perqué no, també discutida- relativa a la qualitat 
de les publicacions periodiques. 

A més de les conferéncies impartides i de les taules rodones i exposi
cions de posters que van tenir Iloc a les Jornades, s'inclouen en aquest 
dossier unes breus memories de dos tallers: un d'aquests relatiu a Fonts i 
recursos d'informació per a la recerca, organitzat per Amadeu Pons, i I'al
tre sobre Tractament digital de la imatge com a suport per a la recerca, or
ganitzat per Antonio Bartolomé. L'interés que va despertar la seva progra
mació és evident si tenim en compte que s'hi van arribar a inscriure cinc 
vegades el nombre de persones que hi podien assistir, en funció de la ca
pacitat de les instal·lacions. La naturalesa deis dos tallers, vista a la llum 
de I'amplia demanda que es va generar, constitueix un indicador excel'lent 
de I'interés per renovar els tradicionals recursos que han sustentat la in
vestigació. 

El lector podra extreure idees profitoses del conjunt de treballs que 
aquí es presenten, podra sentir-se recolzat institucionalment, li podra re
sultar més facil desenvolupar noves perspectives i ubicar-se en les con
trovérsies existents, podra preveure la utilització de nous recursos docu
mentals o de tractament d'imatge, podra proposar aplicacions novedoses, 
podra aspirar a una avaluació positiva de les seves aportacions investiga
dores i podra, en definitiva, avan~ar en el dur, pero suggestiu i gratificant, 
camí de la investigació. 

Tanmateix, no hi ha res que ens sigui donat sense esfor~. El vell pro
verbi xinés segons el qual la formació d'un investigador requereix mil ho
res potser sigui considerat superlatiu, pero la seva moralitat és una gran 
veritat, i ningú ens en pot sostreure. La constancia en la formació, la tena
citat en I'interés per ampliar els coneixements, la valentia en la defensa 
deis plantejaments i I'audacia de cada investigador a cada grup d'investi
gació per assolir les metes proposades són virtuts costoses de mantenir, 
pero que es fan imprescindibles. 

Sera en bona mesura I'esfor~ i I'interés d'individus i grups que, amb 
ajudes com les que els ofereix aquest dossier, possibilitaran un progrés en 
el domini metodologic i podran incidir en el desenvolupament i I'aven~ in
vestigador en I'ampli ambit tematic de les ciéncies de I'educació. 
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