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Resum 

Aquest treball presenta les estratègies d'aprenentatge introduïdes en tres assignatures dels 

Graus de Pedagogia i Mestre en Educació Infantil de la Universitat de Barcelona (UB). Aquestes 

estratègies promouen la investigació formativa com a eina pedagògica per al 

desenvolupament de tres competències transversals comunes de la UB: el compromís ètic, la 

capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, i la capacitat comunicativa. Correspon a un projecte 

d'innovació concedit en la Convocatòria del Programa de Millora i Innovació Docent de la UB 

(PMID2102PI-UB/117) amb l'objectiu de mostrar l'eficàcia de la investigació formativa per al 

desenvolupament competencial en l'educació superior i la pertinència del treball 

interdisciplinari en el disseny de rúbriques per a la seva avaluació. Els resultats obtinguts 

permeten evidenciar el valor de “aprendre investigant i ensenyar desenvolupant el conjunt 

d'activitats vinculades amb la investigació” per a l'assoliment de les competències transversals.  
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Resumen 

Este trabajo presenta las estrategias de aprendizaje introducidas en tres asignaturas de los 

Grados de Pedagogía y Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Barcelona (UB). 

Estas estrategias promueven la investigación formativa como herramienta pedagógica para el 

desarrollo de tres competencias transversales comunes de la UB: el compromiso ético, la 

capacidad de aprendizaje y responsabilidad, y la capacidad comunicativa. Corresponde a un 

proyecto de innovación concedido en la Convocatoria del Programa de Mejora e Innovación 

Docente de la UB (PMID2102PI-UB/117) con el objetivo de mostrar la eficacia de la 

investigación formativa para el desarrollo competencial en la educación superior y la 

pertinencia del trabajo interdisciplinar en el diseño de rúbricas para su evaluación. Los 

resultados obtenidos permiten evidenciar el valor de “aprender investigando y enseñar 

desarrollando el conjunto de actividades vinculadas con la investigación” para el logro de las 

competencias transversales. 

Palabras clave: innovación, investigación formativa, competencias transversales, narrativas 

digitales.  
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Introducció  

El procés de convergència europea suposa un canvi en l'escenari universitari que en el 

context del professorat es tradueix en noves funcions i tasques assignades: el 

professorat, a més de ser el responsable de l'aprenentatge dels sabers i habilitats 

d'una disciplina, ha d'ajudar a desenvolupar les competències que dotin a l'estudiant 

per a la pràctica professional, mitjançant un ensenyament centrat sobre la seva pròpia 

activitat autònoma.  

Una de les expressions medul·lars d'aquest canvi és la innovació en les estratègies 

d'aprenentatge a l'aula, així com el treball docent coordinat que permeti el 

desenvolupament transversal de les competències. Es tracta del desafiament de 

l'aprenentatge basat en competències (Poblete i Vila, 2007: 30), consistent a 

desenvolupar les competències transversals i específiques amb la finalitat de capacitar 

sobre els coneixements científics i tècnics, la seva transferència a contextos diversos i 

complexos, i en una manera pròpia d'actuar personal i professionalment. 

 

Objectius i desenvolupament de l’experiència  

La investigació formativa, denominada “l'ensenyament a través de la investigació” o 

“la docència investigadora” (Parra, 2004), és una modalitat d'investigació que afavoreix 

aquest paradigma metodològic a la Universitat, en la mesura que situa a l'alumnat com 

a protagonista actiu del procés d'aprenentatge.  

Des de la teoria epistemològica del constructivisme, la investigació formativa fa 

referència al procés d'aprendre fent investigació o ensenyar utilitzant el mètode 

d'investigació, un espai de formació que mitjançant el desenvolupament del conjunt 

d'activitats relacionades amb la investigació es dota als estudiants de les habilitats 

necessàries per a la producció acadèmica i el desenvolupament professional (Cortés-

Nieto, Londoño-Toro, Lluna d'Aliaga, Palacios- Sanabria i Torres-Villareal, 2008).  

La seva concreció en la pràctica particular de cada docent transcorre a través de 

mètodes didàctics que parteixen de tres grans principis: la metodologia interrogativa, 

la no directividad i la docència inductiva.  

El més interessant d'aquest enfocament metodològic és que l'aprenentatge no només 

es refereix al coneixement nou que pot i ha d'adquirir l'alumnat, sinó al 

desenvolupament i evolució de la seva manera i estil d'aprendre i millorar com aplicar 

aquest coneixement a situacions noves, com integrar les actituds i valors, com posar-

los en joc, i com incorporar les tècniques i mètodes a l'hora d'afrontar-les.  
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La taula següent (Taula 1) resumeix les innovacions dissenyades per operativizar la 

investigació formativa i desenvolupar les competències transversals en el marc de les 

tres assignatures implicades:  

- “Informàtica aplicada a la investigació educativa”, optativa, 3 crèdits. Grau de 

Pedagogia. 70 alumnes/as.  

- “Orientació i Gènere”, optativa, 3 crèdits. Grau de Pedagogia. 40 alumnes/as.  

- “Observació i Innovació a l'aula”, obligatòria, 6 crèdits. Grau de Maestro d'Educació 

Infantil. 240 alumnes/as.  

 

Taula 1: Activitats d'aprenentatge i competències desenvolupades. 

 

A través de l'Aprenentatge orientat a projectes (De Miguel, 2006), en l'assignatura 1 

s'ha desenvolupat la competència transversal “capacitat d'aprenentatge i 

responsabilitat” definida com “la capacitat de gestionar directament un procés 

observacional: realitzar el registre, l'anàlisi i la interpretació de les dades i difondre els 

resultats obtinguts redactant un article i la seva posterior defensa pública mitjançant 

una narrativa digital en equip”.  

Aquest projecte d'aprenentatge ha permès fomentar el treball autònom i la presa de 

decisions responsables. Posteriorment, l'elaboració i presentació pública de la 

narrativa digital (Rodríguez i Londoño, 2009) sobre l'experiència viscuda també ha 

permès evidenciar la reflexivitat del procés realitzat.  

En les assignatures 2 i 3 l'operativització de la investigació formativa s'ha efectuat 

mitjançant la tècnica del portafolis. En el primer cas el sistema de portafolios digital 
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s'ha dirigit a desenvolupar la “capacitat comunicativa escrita lligada a la investigació”, 

entesa com la “capacitat d'expressar els resultats i les conclusions d'una investigació 

simulada, posant especial èmfasi en l'anàlisi quantitativa de les dades”. El portafolis ha 

permès objectivar, organitzar i redactar les evidències d'aprenentatge (prendre 

decisions de dipòsit, ús del llenguatge, estructuració i elaboració del treball) i avaluar-

ho. Es tracta d'una oportunitat de fer investigació formativa al voltant de la pràctica 

evaluativa, des de l'enfocament de l'avaluació basada en execucions (performance 

based assessment) (Mateo, 2006).  

En l'assignatura 3 l'ús del portafolis ha constituït el procés educatiu en si mateix i la 

seva realització ha estat fonamental per al desenvolupament del compromís ètic: la 

“capacitat d'analitzar críticament la realitat, qüestionar el propi posicionament en clau 

sexista, i adquirir una mirada crítica (autorregulació)”. El portafolio ha inspirat als 

estudiants per aprofundir en aquesta competència transversal, reconstruir-la, donar-li 

significat, i reflexionar de forma més complexa sobre la mateixa.  

El transcurs d'aquestes actuacions docents també ha suposat l'elaboració de rúbriques 

per a l'avaluació de les competències transversals treballades. El seu valor metodològic 

i avaluatiu ha resultat inqüestionable, tant per a l'orientació i seguiment del treball de 

l'alumnat durant el procés com per a l'avaluació integral i formativa del domini de les 

competències transversals.  

 

Conclusions 

Es confirma el valor de les estratègies instrumentalitzades per la investigació formativa 

per a l'assoliment de les competències transversals seleccionades. Més 

específicament, l'impacte de les innovacions en el procés d'aprenentatge de l'alumnat 

s'ha traduït en:  

- L'aprofundiment, reconstrucció i reflexió dels coneixements adquirits (capacitat 

d'aplicar habilitats, analitzar, avaluar processos, resultats i conseqüències, crear, 

innovar), emfatitzant el seu paper i participació activa.  

- La capacitat integradora, la connexió significativa dels continguts i la capacitat de 

transferir les habilitats i els coneixements adquirits.  

- La creativitat, en obrir-se a noves formes de pensar i organitzar els materials, 

combinant el pensament intel·lectual, la investigació, l'experiència emocional i la 

comunicació pública.  

Respecte a les aportacions i límits per al professorat, el portafolis és un instrument que 

impacta directament en la planificació de l'assignatura, proporcionant-li un marc per 

repensar, sistematitzar i millorar la seva pràctica avaluativa. Per la seva banda, el 
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sistema de rúbriques, si bé suposa un augment de la dedicació –requereix diverses 

reunions en equip i orientar més directament als estudiants– és pertinent per avançar 

en el treball interdisciplinari necessari que permet el desenvolupament transversal de 

les competències.  

La investigació formativa és una estratègia pedagògica que s'adapta a l'enfocament 

competencial, en la mesura que pretén facilitar l'aprendre a pensar i potenciar el 

treball investigador i d'elaboració, claus per al nou escenari universitari. D'altra banda 

l'educació en clau de competències requereix un docent compromès amb aquest 

model, reflexiu i crític amb la seva pròpia pràctica i alhora conscient del valor d'un 

treball curricular consensuat i coordinat que permeti el desenvolupament transversal 

de les competències. La investigació formativa fomenta la innovació i el 

desenvolupament professional del docent per avançar en aquest nou paradigma 

docent en la mesura que permet actualitzar, contextualitzar i adaptar el procés 

d'ensenyament-aprenentatge sobre la base de la teoria i l'experiència pedagògica 

compartida.  
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