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Resum
Aquest projecte tÃ© com a focus la construcciÃ³ de la identitat d'aprenent (IdA) en el marc de la nova
ecologia de l'aprenentatge que Ã©s un dels trets distintius de la Societat de la InformaciÃ³ (SI).
En aquest marc, les experiÃ¨ncies d'aprenentatge que estan a la base de la construcciÃ³ de l'IdA no se
circumscriuen als escenaris d'educaciÃ³ formal. Les persones tenim experiÃ¨ncies d'aprenentatge i aprenem
en espais i contextos molt diferents. AixÃ² sempre ha estat aixÃ-, perÃ² amb la generalitzaciÃ³ de les
tecnologies digitals de la informaciÃ³ i la comunicaciÃ³ (TIC), han aparegut nous contextos que ofereixen
oportunitats i recursos per aprendre, al mateix temps que s'ha ampliat de forma considerable el potencial
dels escenaris tradicionals com a fonts d'aprenentatge. Les persones transitem per aquests contextos,
participem en les activitats que en ells tenen lloc, aprofitem en major o menor mesurada les oportunitats que
ofereixen per aprendre i tenim experiÃ¨ncies d'aprenentatge que proporcionen la matÃ¨ria primera per
construir una representaciÃ³ de nosaltres mateixos com a aprenents.
Sobre aquesta base, el projecte persegueix tres objectius:
i) identificar, descriure i analitzar els itineraris d'aprenentatge d'alumnes que es troben en diferents moments
de la seva escolaritat, atenent al seu relat de les experiÃ¨ncies d'aprenentatge, als contextos
soci-institucionals â€“inclÃ²s l'escolarâ€“en els quals aquestes experiÃ¨ncies se situen i a la naturalesa i
caracterÃ-stiques de les activitats a les quals apareixen associades;
ii) analitzar l'impacte que tenen les experiÃ¨ncies d'aprenentatge referides pels alumnes sobre els significats
que construeixen sobre si mateixos com a aprenents; i
iii) aprofundir en dos elements que, d'acord amb els resultats de la recerca prÃ¨via sobre l'IdA, juguen un
paper destacat en els processos de construcciÃ³ d'aquesta identitat i tenen una especial rellevÃ ncia des del
punt de vista educatiu: les concepcions sobre l'aprenentatge en les quals es recolzen els alumnes per a
construir significats sobre si mateixos com a aprenents, i la incidÃ¨ncia d'altres identitats â€“sobretot culturals
i de gÃ¨nereâ€“en la construcciÃ³ de l'IdA.
Per aconseguir aquests objectius, s'adopta un enfocament multimÃ©tode que combina tÃ¨cniques i
mÃ¨todes de recollida i anÃ lisi de dades de carÃ cter quantitatiu (qÃ¼estionaris, estadÃ-stics descriptius i
correlacionals) amb uns altres de carÃ cter qualitatiu (entrevistes amb grups focals, entrevistes individuals,
mÃ¨todes grÃ fics, anÃ lisis de contingut, anÃ lisi del discurs).
El disseny contempla tres fases.
i) La primera tÃ© com a meta identificar i descriure els tipus d'activitats en les quals els subjectes estudiats
participen habitualment fora de les institucions escolars; per a aixÃ², s'utilitza un mÃ¨tode de recollida de
dades d'entrevista a grups focals de nens i adolescents i d'entrevistes a pares.
ii) La segona es proposa contrastar, ampliar i aprofundir la informaciÃ³ obtinguda en la primera fase
mitjanÃ§ant l'aplicaciÃ³ d'un qÃ¼estionari sobre experiÃ¨ncies d'aprenentatge en contextos escolars i no
escolars a una mostra relativament Ã mplia de nens i adolescents, i
iii) La tercera persegueix obtenir informaciÃ³ sobre els processos de construcciÃ³ de significats sobre si
mateixos com a aprenents que duen a terme una mostra relativament reduÃ¯da de subjectes a partir de les
experiÃ¨ncies d'aprenentatge identificades per ells com a rellevants i significatius.
(final del resum)
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