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Resum
El projecte es proposa introduir l'Ãºs d'Entorns Personals d'Aprenentatge -Personal Learning Environments,
PLE- en la formaciÃ³ dels estudiants del MÃ ster Interuniversitari de Psicologia de l'EducaciÃ³ -MIPE.
Actualment, aquest mÃ ster compta ja amb una Comunitat Virtual que, a mÃ©s de tenir els recursos propis
d'una comunitat virtual d'aprenentatge, dÃ³na accÃ©s a les aules virtuals de les assignatures i activitats
curriculars i complementÃ ries. Tant la Comunitat com les aules virtuals estÃ¡n construÃ¯des sobre la
plataforma Moodle.
El projecte d'innovaciÃ³ que ara es planteja pretÃ©n incorporar una capa mÃ©s a les dues de les que ja
consta la Comunitat virtual MIPE/DIPE a partir del concepte emergent Entorn Personal d'Aprenentatge.
MÃ©s concretament, es proposa que els membres de la comunitat puguin construir els seus propis Entorns
Personals de Treball i Aprenentatge -EPTA- en els que s'integrarien tant l'actual Comunitat Virtual
MIPE/DIPE com les aules virtuals de les assignatures i activitats curriculars complementÃ ries. Hom proposa
emprar Elgg, una plataforma de serveis de xarxa social de codi obert, per a la construcciÃ³ dels EPTA.
L'objectiu Ãºltim de la proposta Ã©s avanÃ§ar cap a una millor articulaciÃ³ dels espais individuals, grupals i
comunitaris que conformen la particular ecologÃ-a d'aprenentatge de les persones en un entorn en lÃ-nia.
El projecte es desenvolupa en el marc del Postgrau de Psicologia de l'EducaciÃ³, format pel MÃ ster
Interuniversitari de Psicologia de l'EducaciÃ³ -MIPE- i el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de
l'EducaciÃ³ -DIPE. Aquest postgrau Ã©s una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya
-Universitat de Barcelona, Universitat AutÃ²noma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon
Llull- dirigida als estudiants i professionals interessats en adquirir una sÃ²lida formaciÃ³ teÃ²rica i prÃ ctica en
les aportacions del coneixement psicolÃ²gic a la teoria i la prÃ ctica educatives.
La finalitat general del projecte Ã©s proporcionar l'estudiant un Entorn Personal de Treball i Aprenentatge
-EPTA- o espai virtual propi, sota el seu control, que li permeti:
1. Decidir quines sÃ³n les eines, serveis i recursos dâ€™aprenentatge que necessita i personalitzar-los
segons les seves necessitats i interessos.
2. Gestionar les seves relacions i interaccions dins la Comunitat Virtual, creant la seva prÃ²pia xarxa social
per compartir els seus recursos dâ€™aprenentatge i intercanviar, compartir i construir coneixements.
3. Decidir quins dels seus recursos dâ€™aprenentatge i elaboracions prÃ²pies fa publiques a la xarxa
Internet, a la Comunitat virtual, a grups especÃ-fics o a membres individuals; i quins altres configura com a
privats.
4. Establir sinÃ¨rgies entre diferents contextos educatius i professionals on aprÃ¨n i treballa.
5. Adquirir les competÃ¨ncies necessÃ ries per aprendre a aprendre al llarg de la seva vida en la societat del
coneixement, mitjanÃ§ant la construcciÃ³ i gestiÃ³ constant del seu propi EPTA.
(final del resum)
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