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Resum
La finalitat del projecte Ã©s la creaciÃ³ dâ€™una comunitat virtual dâ€™aprenentatge per promoure la
comunicaciÃ³ i lâ€™intercanvi dâ€™informaciÃ³ entre els participants, estudiants i professorat de dos
programes de postgrau que coordina la Universitat de Barcelona: el MÃ ster Interuniversitari de Psicologia de
lâ€™EducaciÃ³ (MIPE) i el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de lâ€™EducaciÃ³ (DIPE).
Aquests programes sÃ³n una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya -Universitat de
Barcelona, Universitat AutÃ²noma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull- dirigida als
estudiants i professionals interessats a adquirir una sÃ²lida formaciÃ³ teÃ²rica i prÃ ctica en les aportacions
del coneixement psicolÃ²gic a la teoria i la prÃ ctica educatives.
La finalitat general esmentada es concreta en els dos objectius segu&#776;ents:
a) Fer possible per a professors i estudiants lâ€™accÃ©s a una informaciÃ³ de qualitat. Aquest objectiu
pretÃ©n potenciar lâ€™aprenentatge dels estudiants en les competÃ¨ncies dâ€™intercanvi cientÃ-fic,
accedint i aportant materials diversos sobre els continguts i temes dâ€™interÃ¨s sobre la psicologia de
lâ€™educaciÃ³.
b) Posar a disposiciÃ³ de professors i estudiants un espai que fomenti lâ€™Ãºs de lâ€™entorn virtual per a
comunicar-se amb frequ&#776;Ã¨ncia i poder intercanviar coneixements sobre temes dâ€™interÃ¨s comÃº.
Amb aquest objectiu es pretÃ©n fomentar en els estudiants les competÃ¨ncies de debat i discussiÃ³,
superant els lÃ-mits necessÃ riament imposats per
lâ€™organitzaciÃ³ dels estudis en assignatures.
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