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Resum
El projecte aborda la problemÃ tica, central per a les teories i models constructivistes, dels mecanismes
d'influÃ¨ncia educativa, Ã©s a dir, dels processos interpsicolÃ²gics mitjanÃ§ant els quals els professors i
altres companys ajuden els alumnes a construir coneixements en situacions formals d'ensenyament i
aprenentatge.
En aquest marc, i continuant amb els treballs anteriors de l'equip investigador, el projecte tÃ© com a finalitat
identificar i descriure els mecanismes d'influÃ¨ncia educativa en entorns d'ensenyament i aprenentatge que
utilitzen formes d'interacciÃ³ no presencial basades en l'Ãºs de les tecnologies de la informaciÃ³ i la
comunicaciÃ³.
El disseny proposat consisteix en l'anÃ lisi en profunditat, mitjanÃ§ant una metodologia d'estudi de casos, de
cinc processos instruccionals que concreten de maneres diferents aquestes formes d'interacciÃ³, en funciÃ³
de variables com l'edat i el nivell educatiu dels alumnes, el major o menor Ã¨mfasi en les activitats i materials
d'autoaprenentatge, l'existÃ¨ncia o no de situacions d'interacciÃ³ cara a cara juntament amb les formes
d'interacciÃ³ no presencial, la major o menor riquesa interactiva de les activitats d'ensenyament i
aprenentatge, i la diversitat i riquesa dels recursos tecnolÃ²gics.
(final del resum)
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