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1. La Xarxa XID-AR 
La Xarxa d’Innovació Docent d’Aprenentatge Reflexiu (XID-AR) va néixer al setembre del 2010. 
Des de llavors, i amb el suport de l’ICE, professors que fem docència als estudis d’Infermeria, 
Psicologia, Educació Social i Ciències Ambientals estem treballant conjuntament per analitzar les 
experiències d’aprenentatge reflexiu que estem duent a terme i reflexionar-hi.  
 
Cada un de nosaltres utilitza estratègies metodològiques i instruments amb l’objectiu de fomentar 
en els estudiants aquest tipus d’aprenentatge. Entre aquestes eines podem citar el dossier 
d’aprenentatge, el diari vinculat a l’estada de pràctiques, i les activitats adreçades a potenciar el 
desenvolupament personal i professional, totes elles utilitzades des d’una perspectiva reflexiva. 
L’objectiu de totes aquestes experiències és afavorir l’aprenentatge autònom dels estudiants, la 
seva implicació personal en la cerca de recursos per a la millora de les trajectòries personals i 
professionals, el coneixement de les pròpies potencialitats i el desenvolupament d’actituds i 
valors personals, competències que són, totes elles, rellevants en el context de la formació 
universitària.  

 

2. Què és l’aprenentatge reflexiu?  
L’aprenentatge reflexiu (AR) constitueix una perspectiva freqüentment utilitzada, sobretot en 
contextos docents de parla anglesa (Bolton, 2010; Brockbank i McGill, 1998). L’aprenentatge 
reflexiu és una metodologia o un conjunt de metodologies docents que tenen com a objectiu 
comú cercar que l’alumnat prengui consciència del seu procés d’aprenentatge, i a través d’això, 
fomentar l’aprenentatge autònom i autoregulat, així com el seu compromís actiu amb el propi 
procés de formació i la millora de les pròpies habilitats personals i professionals. L’AR, per tant, 
cerca ajudar l’estudiant a prendre consciència de les seves fortaleses i debilitats, tant de caire 
personal com professional, i a augmentar el seu interès pel desenvolupament de valors i actituds 
personals i acadèmiques.  
 
En els darrers anys s’observa un increment de l’interès per desenvolupar pràctiques docents 
universitàries basades en l’enfocament reflexiu. Conèixer la percepció dels estudiants sobre 
aquest enfocament resulta significatiu per poder valorar les experiències desenvolupades, 
obtenir informació sobre punts febles i punts forts i establir estratègies de millora. En el context 
de l’Estat espanyol, gairebé no hi ha recerques que vagin en aquest sentit, tot i que sí que 
trobem algunes valoracions d’experiències com la descrita per López Reus i Jaime (2010), que 
expliquen com valoren els estudiants l’experiència en un laboratori d’arquitectura reflexiva, o la 
que trobem a Margalef et al. (2007) sobre una experiència en la llicenciatura de Psicopedagogia. 
En l’àmbit internacional, la majoria dels estudis que van en aquesta línia se situen en l’àmbit de 
la medicina i la salut (Bush i Bissell, 2008; Langley i Brown, 2010; Schaub-de Jong, Schönrock-
Adema, Verkerk i Cohen-Schotanus, 2011; Turner i Beddoes, 2007; Vivekananda-Schmidt, 
Marshall, Stark, Mckendree, Sandars i Smithson, 2011; Williams i Wessel, 2004). 
 
Aquests estudis mostren que, en termes generals, els estudiants que han participat en aquestes 
experiències tenen una percepció positiva de les metodologies didàctiques basades en l’AR en 



4es JBP - ICE J. Pallach de la UdG     ISBN 978-84-8458-433-9 
 

 51 

què han participat. Les troben útils per desenvolupar processos de pensament, per ser més 
crítics a l’hora de realitzar tasques acadèmiques i els ajuda a ser més conscients del que 
aprenen i de com ho aprenen. Els ajuda a comprendre millor el camp professional i prenen més 
consciencia de les necessitats de formació que tenen. També aprenen a identificar els aspectes 
positius i millorables de les pròpies actituds davant de l’aprenentatge i de la professió. No 
obstant, assenyalen algunes dificultats, derivades, sobretot, de la baixa freqüència amb què 
s’utilitza aquesta metodologia: dificultats d’integració de la metodologia AR en la dinàmica 
d’aprenentatge, percepció de manca d’habilitats per realitzar tasques que impliquen l’ús de 
l’escriptura reflexiva, dubtes sobre el nivell d’obertura personal que és convenient per realitzar 
diferents tipus de tasques, i percepció que hi ha altres feines més importants i que exigeixen més 
atenció que les tasques relacionades amb l’AR, com poden ser la realització de projectes i 
d’exàmens. 
 
La Xarxa XID-AR ha enfocat el seu treball a conèixer les valoracions dels estudiants que 
participaven en experiències d’AR, entenent que conèixer aquestes valoracions és important per 
introduir millores a la pràctica. A continuació s’exposen breument els objectius de la xarxa des 
del curs 2010-2011, posant més èmfasi en els que hem desenvolupat durant el curs 2012-2013. 

 

3. Els objectius de la Xarxa XID-AR 
Durant el curs 2010-2011 el nostre treball es va centrar a millorar el nostre coneixement sobre la 
metodologia d’aprenentatge reflexiu. Vam treballar en la cerca de documentació i vam realitzar 
una primera fase de formació. A partir del curs 2011-2012, els membres de la Xarxa centrem el 
nostre interès a conèixer com gestionen els estudiants l’aprenentatge reflexiu. Això ens ha portat 
a enfocar el nostre treball cap a l’estudi de la valoració que fan els estudiants de la metodologia 
d’AR, i hem obtingut informació sobre les principals dificultats que els estudiants troben a l’hora 
d’integrar metodologies d’aprenentatge reflexiu en els seus propis processos d’aprenentatge, així 
com sobre les principals aportacions dels processos d’AR desenvolupats, segons la valoració 
dels estudiants. Tota aquesta informació s’ha recollit a través del Qüestionari autoinforme sobre 
aprenentatge reflexiu, que es va administrar a 162 estudiants que participaven en les 
experiències docents relacionades amb l’AR en els estudis d’Infermeria, Psicologia, Ciències 
Ambientals i Educació Social. S’han realitzat dos tipus d’anàlisi: 

 
• L’anàlisi descriptiva-exploratòria: ens aporta informació sobre les valoracions generals del 

conjunt dels 162 estudiants. A partir d’aquesta primera anàlisi, podem concloure que 
l’estudiant valora que l’aprenentatge reflexiu ha facilitat aportacions, sobretot en 
autoconeixement i valoració de punts forts i aspectes a millorar en relació amb el propi 
aprenentatge; en coneixement de la pràctica professional relacionada amb els estudis, i en la 
cerca d’estratègies per millorar el propi aprenentatge. 

 
• L’anàlisi comparativa la vam iniciar el curs 2011-2012 i l’hem completada el curs 2012-2013. 

 
El curs 2012-2013 ens vam proposar els objectiu següents: 
 
3.1. Finalitzar l’anàlisi comparativa a partir del Qüestionari autoinforme de valoració de 

l’aprenentatge reflexiu, iniciada el curs 2011-2012.  
 
3.2. Utilitzar el Qüestionari autoinforme (versió estudiants) per recollir informació d’altres grups 

d’estudiants que participen en les experiències d’AR desenvolupades pels membres de la 
xarxa. Això ens ha de permetre conèixer com va evolucionant la percepció dels estudiants. A 
més, ampliar la mostra d’estudiants ens permetrà tenir més informació per poder confirmar o 
no les conclusions obtingudes en l’estudi realitzat fins ara. 

 
3.3. Complementar la informació obtinguda mitjançant el qüestionari amb altres tipus 

d’informació, de caràcter més qualitatiu, que ens permeti aprofundir en els punts forts i en les 
dificultats d’aquest tipus de metodologia.  
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4. Desenvolupament del treball del curs 2012-2013 
A continuació se sintetitza el treball realitzat per tal d’assolir els objectius esmentats. 
 
Objectiu 3.1. Realitzar l’anàlisi comparativa per grups dels resultats del Qüestionari autoinforme 
de valoració de l’AR. 
 
El propòsit d’aquesta anàlisi era conèixer si existien diferències significatives entre els diferents 
grups d’estudiants (dels quatre estudis que participen en les experiències), segons la seva 
experiència en les activitats d’AR, pel que fa a l’avaluació de la metodologia docent relacionada 
amb l’autoconeixement, la relació entre experiència i coneixement, l’autoreflexió en el procés 
d’aprenentatge i l’autoregulació. Els resultats mostren que no hi ha diferències significatives en la 
valoració que fan els estudiants dels diferents grups, en la majoria d’ítems. Els ítems en què es 
produeix més coincidència entre els estudiants són: 
 

1. Analitzar en profunditat la meva reacció (conducta) en situacions quotidianes i 
professionals (bloc 1). 

2. Millorar les meves habilitats d’escriptura (bloc 3). 
3. Avaluar la planificació del meu aprenentatge, els seus resultats i el que necessito fer 

per millorar-los (bloc 4). 
 
En la resta d’ítems hi ha diferències significatives entre els grups. Cal, però, fer una anàlisi més 
profunda sobre els motius que justifiquen que les metodologies utilitzades en cada grup 
produeixin aquestes diferències en la percepció dels estudiants.  
 
Objectiu 3.2. Utilitzar el Qüestionari autoinforme (versió estudiants) per recollir informació d’altres 
grups d’estudiants que participin en experiències d’AR. 
 
Durant el curs 2012-2013 s’ha utilitzat el Qüestionari autoinforme per recollir informació de dos 
grups d’estudiants que aquest curs han participat en les experiències d’AR. Ha estat possible 
administrar el qüestionari a un grup del Grau de Ciències Ambientals i a un altre grup del Grau 
d’Educació Social. S’han recollit 24 qüestionaris de ciències ambientals i 48 qüestionaris 
d’educació social. De moment, està pendent fer l’anàlisi d’aquesta informació. 
 
Objectiu 3.3. Complementar la informació obtinguda mitjançant el qüestionari amb altres tipus 
d’informació, de caràcter més qualitatiu.  
 
Aquest objectiu ens ha portat a realitzar un estudi qualitatiu sobre la percepció dels estudiants 
que el curs 2011-2012 van participar en les experiències d’aprenentatge reflexiu. Centrem 
l’apartat següent a explicar com s’ha desenvolupat aquest estudi i a avançar-ne alguns resultats. 

 

5. Estudi qualitatiu sobre la percepció dels estudiants que han participat en les experiències 
d’AR desenvolupades per membres de la XID-AR 
L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en les dificultats percebudes pels estudiants per 
incorporar estratègies d’aprenentatge reflexiu a les seves pròpies dinàmiques de treball. També 
ens interessa conèixer si els estudiants estableixen vincles entre l’aprenentatge reflexiu i el seu 
futur desenvolupament professional. Aquestes dades ajudaran a definir les possibilitats de les 
metodologies reflexives en la formació inicial universitària i a establir, si escau, les orientacions 
per transferir bones pràctiques de formació universitària basades en estratègies reflexives. 

 
5.1.  Metodologia 
 

Hem utilitzat el mètode de grups focals per recollir la informació per a aquest estudi. El grup focal 
és una tècnica que s’utilitza per obtenir informació sobre creences, actituds, sentiments i 
reaccions emocionals sobre un tema. A partir d’un guió de preguntes clau, s’enregistren les 
respostes i les opinions dels participants, que opinen lliurement, de manera individual i 
interactuant entre ells. Segons Bloor, Frankland, Thomas i Robson (2001), els grups focals poden 
servir per interpretar els resultats d’un estudi i per proporcionar significat als informes sobre 
actituds o comportament. També es poden utilitzar per contrastar dades d’estudis descriptius. Els 
autors posen èmfasi en la utilització dels grups focals com a eina que ajuda a la interpretació en 
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la recerca. En el nostre estudi, la utilització d’aquest mètode ens permet aprofundir en la 
interpretació de les conclusions extretes a partir de l’estudi quantitatiu. 
 
Per poder dur a terme l’estudi es van organitzar quatre grups focals, un per a cada grau. Els 
participants eren estudiants que van prendre part en l’experiència d’aprenentatge reflexiu durant 
el curs 2011-2012. La Taula 1 resumeix la composició dels grups focals i la data de realització de 
la sessió. 
 

Grau Nombre d’estudiants 
participants Data de realització 

Psicologia 5 estudiants 28/11/2012 
Educació Social 6 estudiants 6/03/2013 
Infermeria 3 estudiants 14/04/2013 
Ciències Ambientals 6 estudiants 20/06/2013 
Taula 1: Composició dels grups focals i data de realització de la sessió 

 
Els estudiants van signar un document de consentiment informat. Es va preparar un guió comú 
per dur a terme el grup focal. El guió s’adaptava en funció del desenvolupament del grup focal i 
de l’experiència realitzada. Els temes que es tractaven amb els estudiants tenien relació amb: 

1. La novetat de l’experiència d’AR. 
2. Aspectes que van ajudar o que van dificultar el desenvolupament de les activitats. 
3. Aspectes que destacarien com a positius o com a negatius del treball realitzat. 
4. Opinions sobre fins a quin punt el treball realitzat els va ajudar a aprofundir en la relació 

entre teoria i pràctica, a l’autoreflexió i autoconeixement com a persones i com a futurs 
professionals, a canviar la seva manera d’estudiar i d’aprendre. 

5. Utilitat per identificar aspectes positius i mancances i llacunes en la formació. 
6. Necessitat d’aquest tipus de treball per a la seva formació com a persones i com a 

professionals. 
 
Els grups focals es van enregistrar en vídeo. Es va fer la transcripció completa de cada grup 
focal. 
 

5.2.  Anàlisi de la informació 
 

Cada document transcrit es va codificar. Per a l’elaboració dels codis, es va partir del guió del 
grup focal, però s’hi van introduir altres codis en funció del contingut de la transcripció. Es van fer 
dues reunions de treball amb tot l’equip per codificar conjuntament la primera transcripció. 
Després es va fer una primera codificació de cada transcripció, que va ser revisada per les 
persones que havien moderat la sessió.  
 
Els blocs de codis finalment utilitzats van ser els que figuren a continuació: 
 

1. Utilitat de l’experiència 
2. Experiència d’AR com una eina per a la reflexió 
3. Novetat de l’experiència d’AR 
4. Problemes i dificultats inicials 
5. El paper de les tutories 
6. L’AR i la relació teoria-pràctica 
7. El paper del treball amb grup petit 

 
Dins de cada un es van definir altres subcodis que han permès classificar la informació. Un cop 
codificada cada transcripció, s’ha organitzat la informació de tots els grups focals d’acord amb els 
set codis esmentats. 

 
 

5.3.  Resultats 
En aquesta comunicació aportarem una anàlisi inicial dels resultats obtinguts centrant-nos en tres 
dels codis principals: utilitat de l’experiència, l’experiència d’AR com a eina per a la reflexió, i 
problemes i dificultats inicials.  
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6. Difusió  
Durant el curs 2012-2013 s’han dut a terme les tasques de difusió següents. 

 
• Participació en el 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 

Brussel·les, 25-28 d’octubre de 2012. Es va presentar la comunicació: «Reflective Learning in 
Higher Education. A Comparative Analysis». D’aquesta comunicació se n’ha fet una 
publicació d’un article a la revista Procedia - Social and Behavioral Sciences (en premsa). 

• S’ha escrit un article que es va enviar al març a la Revista de Investigación en Educación, de 
la Universitat de Vigo, que està en procés de revisió. Aquest article es titula: «Metodologías 
de enseñanza y aprendizaje reflexivos en la universidad. Una investigación centrada en la 
percepción de los estudiantes». A juny de 2013 està en procés de revisió. 

• Presentació d’una proposta de comunicació al congrés International Conference of 
Education, Research and Innovation (ICERI) 2013, que tindrà lloc a Sevilla el novembre de 
2013. El resum s’ha presentat abans de l’11 de juliol de 2013. 

• S’ha iniciat la preparació d’un article sobre la valoració de les experiències d’AR, des d’una 
perspectiva qualitativa, a partir del treball realitzat amb els grups focals, per a una revista 
d’àmbit internacional (juliol 2013). 

 

7. Pla de treball per al curs 2013-2014 
Pel que fa a les experiències d’aprenentatge reflexiu, ens plantegem: 

• Seguir aplicant i millorant les experiències d’aprenentatge reflexiu que desenvolupem en els 
diferents estudis. 

• Continuar fent el seguiment del estudiants, ja que ens interessa explorar fins a quin punt la 
metodologia i els aprenentatges realitzats pels estudiants a través de la seva participació en 
les diferents assignatures i mòduls es transfereixen a altres assignatures i a situacions de la 
pràctica professional. La intenció és tenir una perspectiva longitudinal de les diverses 
experiències. 

• Possibilitat de plantejar algunes accions que permetin a professorat de la UdG interessat en 
l’aprenentatge reflexiu tenir l’oportunitat de conèixer més a fons aquesta metodologia. 

• Seguir treballant amb la idea de construir una xarxa amb professionals docents d’altres 
països. 

• Possibilitat de fer alguna formació específica. 
 
Pel que fa a la difusió: 

• Participació en el congrés ICERI 2013 (Novembre 2013). 
• Publicació d’un article d’àmbit internacional amb l’experiència desenvolupada per la xarxa. 
• Publicació d’un article sobre l’experiència duta a terme des de l’àmbit d’Infermeria. 
• Publicació d’un article sobre el seguiment de l’experiència duta a terme en els estudis de 

ciències ambientals. 
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