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Resum
Els entorns electrÃ²nics d'aprenentatge basats en la utilitzaciÃ³ d'eines de comunicaciÃ³ asÃ-ncrona escrita
sÃ³n presentats sovint com escenaris idonis per a l'aprenentatge autodirigit i el desenvolupament de
processos formatius que es recolzen en l'autonomia dels estudiants. Sense qÃ¼estionar el protagonisme de
l'aprenent i la seva contribuciÃ³ decisiva al procÃ©s d'aprenentatge, alguns treballs recents han cridat
l'atenciÃ³ i aportat evidÃ¨ncia empÃ-rica sobre la importÃ ncia de les ajudes del professor i dels companys
perquÃ¨ els estudiants puguin progressar en el seu aprenentatge en aquest tipus d'entorns. S'ha obert aixÃuna nova i prometedora lÃ-nia d'investigaciÃ³ orientada a l'estudi de la presÃ¨ncia docent, entesa com el
conjunt d'actuacions dirigides a facilitar i promoure els processos comunicatius i cognitius dels participants.

En aquest marc, el projecte tÃ© com finalitat principal estudiar les manifestacions de la presÃ¨ncia docent en
quatre tipus d'activitats d'aprenentatge -fÃ²rums de conversa, fÃ²rums de debat, treballs en grup cooperatiu i
treballs individuals- habituals en els entorns electrÃ²nics basats en la comunicaciÃ³ asÃ-ncrona escrita. Per
aixÃ², el disseny contempla el registre de les aportacions dels participants, professors i alumnes, en el
transcurs de 12 activitats d'aprenentatge â€”tres fÃ²rums de conversa, tres fÃ²rums de debat, tres treballs en
grup cooperatiu i tres treballs individualsâ€” desenvolupades en tres entorns electrÃ²nics diferents
â€”Knowledge Forum, Moodle i Campus Virtual de la UOCâ€”.
Prenent com base aquestes dades, els objectius del projecte s'orienten en una triple direcciÃ³: identificar i
descriure les manifestacions de la presÃ¨ncia docent i analitzar la seva incidÃ¨ncia sobre el
desenvolupament i els resultats dels processos d'aprenentatge i de construcciÃ³ del coneixement en les
activitats estudiades; analitzar les relacions existents entre la presÃ¨ncia docent, el nivell cognitiu de les
aportacions dels participants â€”identificat en la literatura com presÃ¨ncia cognitivaâ€” i el nivell i la
dinÃ mica de participaciÃ³ en el desenvolupament de les activitats â€”presÃ¨ncia socialâ€”; i identificar els
recursos semiÃ²tics, estratÃ¨gies discursives i estructures conversacionals associades a la presÃ¨ncia
docent i analitzar les seves caracterÃ-stiques i la seva incidÃ¨ncia sobre el desenvolupament dels processos
d'aprenentatge i de construcciÃ³ del coneixement en les activitats estudiades.
(final del resum)
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