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Resum
La finalitat principal de la investigaciÃ³ Ã©s l'elaboraciÃ³ i validaciÃ³ d'instruments d'anÃ lisi de la qualitat
educativa en entorns formals d'ensenyament-aprenentatge que utilitzen formes d'interacciÃ³ no presencials
amb el suport de les noves tecnologies de la informaciÃ³ i de la comunicaciÃ³. Per aconseguir aquesta
finalitat ens proposem els objectius especÃ-fics segÃ¼ents:
- fonamentar teÃ²ricament i metodolÃ²gicament l'elaboraciÃ³ d'instruments d'anÃ lisi dels entorns electrÃ²nics
d'ensenyament-aprenentatge que afavoreixin la seva comprensiÃ³;
- identificar i caracteritzar les dimensions d'anÃ lisi rellevants que formin part dels instruments per a l'estudi
dels processos de construcciÃ³ del coneixement en entorns formals no presencials
d'ensenyament-aprenentatge;
- elaborar aquests instruments d'acord amb les dimensions establertes en coherÃ¨ncia amb la perspectiva
teÃ²rica de partida;
- validar les dimensions i els instruments tot perfeccionant-los d'acord amb els resultats de la seva aplicaciÃ³
experimental en l'estudi de casos concrets de processos de construcciÃ³ del coneixement en entorns
educatius formals.
El disseny metodolÃ²gic de la investigaciÃ³ respon a les exigÃ¨ncies prÃ²pies de l'estudi de casos que tÃ©
per finalitat identificar, descriure i comprendre les formes que pren la interactivitat educativa mediada per les
tecnologies de la informaciÃ³ i de la comunicaciÃ³ en cinc processos instruccionals. Aquests es diferencien
entre sÃ- en una sÃ¨rie de dimensions bÃ siques de l'Ãºs educatiu d'aquestes tecnologies, Ã©s a dir, en el
tipus i grau de mediaciÃ³ de les tecnologies en cada procÃ©s. La unitat d'observaciÃ³ es defineix d'acord
amb el que el cas aporta d'especÃ-fic a la valoraciÃ³ de les hipÃ²tesis del projecte i a la interpretaciÃ³ dels
resultats.
D'acord amb la primera fase del pla de treball, en el primer informe o Workpaper (Workpaper 1. 2003), el
grup d'investigaciÃ³ deixa constÃ ncia de les exigÃ¨ncies teÃ²riques i metodolÃ²giques derivades del marc
teÃ²ric de partida, en especial de les que es desprenen de prendre la interactivitat entre professor i alumne
com unitat base de l'anÃ lisi de la construcciÃ³ del coneixement que inclou les tecnologies esmentades.
D'acord amb aquests plantejaments, l'anÃ lisi dels processos educatius es vertebraria en quatre plans o
nivells que inclouen les dimensions i indicadors analÃ-tics rellevants i que sÃ³n les segÃ¼ents: interactivitat
tecnolÃ²gica real, interactivitat tecnolÃ²gica potencial, interactivitat instruccional real i interactivitat
instruccional potencial.
La segona fase del treball ha donat com a resultat l'elaboraciÃ³ dels instruments d'anÃ lisi, d'acord amb les
dimensions establertes en coherÃ¨ncia amb la perspectiva teÃ²rica. La validaciÃ³ de les dimensions base
dels instruments i la dels propis instruments i dels seus protocols d'Ãºs resta per completar en el perÃ-ode de
juny a desembre o de tancament del projecte. Durant aquest perÃ-ode es completarÃ el desenvolupament i
caracteritzaciÃ³ finals dels instruments d'avaluaciÃ³ dels entorns d'aprenentatge i ensenyanÃ§a. El
compliment d'aquestes activitats finals estÃ sotmÃ¨s, al seu torn, a l'acabament de la tasca de recollida de
dades de cada cas i a l'anÃ lisi d'aquestes per comprendre l'objecte d'estudi. La rellevÃ ncia i utilitat dels
instruments dependrÃ del grau de significat i rellevÃ ncia de les dades aconseguides i permetrÃ el disseny
final dels instruments d'avaluaciÃ³ i l'assoliment de l'objectiu final de la recerca.
(final del resum)
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