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Resum
La finalitat d'aquest projecte Ã©s l'elaboraciÃ³ d'instruments per a valorar les caracterÃ-stiques de diferents
prÃ ctiques d'innovaciÃ³ docent universitÃ ria dissenyades i desenvolupades amb la voluntat de millorar els
processos d'aprenentatge dels alumnes, a partir d'un marc psicoeducatiu de carÃ cter constructivista dels
processos instruccionals.
Els objectius d'aquesta investigaciÃ³ sÃ³n:
- Identificar i descriure dimensions rellevants, des d'una perspectiva constructivista, a contemplar en
l'elaboraciÃ³ d'instruments per a la recollida d'informaciÃ³ sobre el disseny i la implementaciÃ³ d'una
proposta d'innovaciÃ³, per a valorar la seva contribuciÃ³ a una docÃ¨ncia universitÃ ria de qualitat.
- Elaborar instruments que permetin l'anÃ lisi d'experiÃ¨ncies d'innovaciÃ³ docent dirigides a promoure
l'aprenentatge autÃ²nom de l'alumne mitjanÃ§ant l'Ãºs de metodologies com l'anÃ lisi de casos, de resoluciÃ³
de problemes o de projectes, i que integrin tecnologies de la informaciÃ³ i la comunicaciÃ³ com una via de
millora de la qualitat docent.
- Utilitzar els instruments elaborats en situacions instruccionals d'innovaciÃ³ docent que permetin la recollida
de dades empÃ-riques, la seva anÃ lisi i, finalment, la revisiÃ³ dels instruments a partir de les conclusions
obtingudes.
- Contrastar els instruments elaborats amb altres equips d'innovaciÃ³ docent que utilitzin metodologies
d'anÃ lisis de casos, de resoluciÃ³ de problemes i de projectes utilitzant les tecnologies de la informaciÃ³ i la
comunicaciÃ³.
(final del resum)
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