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Resum 

El procés de canvi global que ha afectat a la universitat espanyola en les últimes 
dècades troba el seu exponent actual en la incorporació del sistema universitari a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Les reformes que tal incorporació ha 
comportat es van definint al nostre país també des de la vessant de la reforma de les 
metodologies docents a la universitat. Al mateix temps, continuen arribant notícies 
sobre els problemes de rendiment d’una part important dels estudiants universitaris 
(CRUE, 2007). 

Aquesta realitat ens porta a destacar la rellevància de consolidar línies d’investigació 
sobre el que està succeint a la universitat en el període de transformació i, en 
particular, entorn als temes sobre els quals les noves polítiques universitàries pretenen 
incidir. 

La finalitat d’aquesta recerca és contribuir així en el desenvolupament d’una línia de 
treball multidisciplinar sobre la institució universitària, centrada especialment en els 
estudiants. La incorporació a l’EEES implica una transformació profunda tant en 
l’organització dels estudis com en les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. En 
aquest darrer aspecte, la incorporació dels ECTS (European Credit Transfer System) 
ha estat definida en les polítiques de les agències d’avaluació com un canvi en les 
metodologies docents, que han de ser “centrades en l’estudiant”. És en aquest sentit, 
que la perspectiva de l’estudiant cobra una rellevància fonamental, i justifica la 
investigació que aprofundeixi sobre les condicions que poden produir un millor 
aprenentatge. Concretament es vol recaptar informació sobre el procés 
d’ensenyament/aprenentatge i sobre les condicions d’èxit o fracàs del mateix; i amb 
això, aportar nous instruments teòrics i metodològics que contribueixin a la comprensió 
d’aquest fenomen. 

Per a tal propòsit s’analitzen un total de deu titulacions de les quatre universitats 
públiques catalanes situades a la Regió Metropolitana de Barcelona: Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Introducció 

Es tracta d’un treball d’investigació desenvolupat a nivell interuniversitari, amb la 
participació d’especialistes en l’estudi de l’ensenyament i aprenentatge universitaris, 
des de diferents disciplines de les ciències socials com és la sociologia i la pedagogia, 
en el marc de la convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació del Ministeri d’Educació 
(I+D). 

Els objectius concrets que es pretenen són: 
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1. Desenvolupar un model d’anàlisi sobre els factors que contribueixen a una 

aproximació profunda o superficial a l’aprenentatge per part dels estudiants 
universitaris. 

2. Dissenyar i validar instruments de recollida de dades i metodologies d’anàlisi 
per a estudiar els processos d’ensenyament/aprenentatge a la universitat. 

3. Contrastar empíricament el model d’anàlisi, especificant la importància de cada 
un dels elements en diferents contextos, com per exemple diferents titulacions, 
universitats, disciplines, o tipologia d’estudiants. 

4. Completar el model d’anàlisi incorporant a l’estudi dels processos 
d’ensenyament aprenentatge la dimensió sociològica. En concret, incorporar, a 
més de la temàtica de les desigualtats segons l’origen social i el sexe, les 
qüestiones relacionades amb el grup de referència, els grups de pertinença a la 
universitat, el capital social i la integració a la institució. 

5. Obtenir informació sobre la implementació dels ECTS en les universitats 
públiques de la Regió Metropolitana de Barcelona des del punt de vista dels 
estudiants. 

6. Obtenir informació sobre la concreció de la reforma universitària durant el 2009 
en relació als aspectes de canvi estructural dels plans d’estudi, ja que aquests 
canvis poden afectar les oportunitats dels estudiants en el sentit utilitzat en el 
model presentat. 

7. Aportar resultats més enllà dels descriptius que s’extreuen de les enquestes, 
buscant els processos argumentadors dels estudiants que expliquin la relació 
entre cada un dels factors que incideixen en l’aprenentatge dels estudiants. 

La recerca neix de l’interès per conèixer la forma com aprenen els estudiants, quins 
sistemes d’aprenentatge segueixen i quins condicionants intervenen en el seu 
comportament en el seu pas per la universitat. Sovint aquestes qüestions han estat 
objecte d’anteriors investigacions, tot i que en moltes ocasions es troba a faltar la veu i 
participació de l’estudiant, malgrat tractar-se del protagonista en tot aquest procés de 
transformació.  

El nou sistema d’aprenentatge es descriu com un procés en el qual el coneixement 
que s’ha d’adquirir no depèn de qui el transmet i de la qualitat de la informació tramesa 
només, sinó també de qui l’adquireix, i en concret de com la fa seva l’estudiant (en 
quines condicions). En aquesta sentit es para atenció en les estratègies 
metodològiques emprades pel professorat, en el sistemes d’avaluació, en la 
importància de la tutoria, etc. Però encara falta per escoltar a l’estudiant. Com 
experimenta i rep l’alumnat aquestes modificacions en el model universitari actual? 
Està motivat, de quins recursos disposa? Com, si no, es pot garantir l’èxit del procés? 

Es tracta d’una recerca actualment en marxa, la qual cosa no fa possible presentar 
resultats definitius. Tanmateix, creiem d’interès poder aportar el que s’ha recollit en les 
primeres passes realitzades. Doncs representa un exemple clar del desenvolupament 
d’una recerca afectada per la realitat que es proposa estudiar i per tant que li exigeix 
una reflexió i reconsideració constant d’alguns dels seus objectius i hipótesis inicials. 

Esperem que, de la mateixa manera que els resultats poden constituir un material que 
contribueixi en la tasca dels gestors i dirigents de les institucions educatives, les 
problemàtiques sorgides en el procés siguin prou interessants per als experts 



 
 

Girona, novembre del 2009 

estudiosos d’aquest àmbit disciplinar. I alhora enriqueixi un espai de debat que sumi 
en la continuïtat de la recerca. 

Marc teòric 

Per a situar-se, l’esquema teòric bàsic sobre el qual es desenvolupa la investigació 
parteix de la idea que una sèrie de factors socials (de situació, característiques 
socials), i individuals (de condicions i percepció del context), condueixen a l’estudiant a 
afrontar d’una determinada manera els estudis, és a dir, la seva intenció d’aproximar-
se al coneixement; d’una forma més profunda o bé més superficial. 

Aquest plantejament ja ha sigut força treballat des de les disciplines de la psicologia i 
la pedagogia, que contemplen les variables que intervenen a configurar la situació 
didàctica juntament amb les de motivació de l’estudiant. A aquestes s’afegeixen ara 
algunes variables de caràcter més social (com la cultura de la institució, classe social, 
les oportunitats laborals d’inserció, la compaginació d’estudis i treball, etc.). A més 
d’aportar des de la Sociologia, la consideració de les normes subjectives o socials com 
influents en el procés d’aprenentatge.  

De manera que el model d’anàlisi sobre el qual es treballa implica la conjunció de dues 
línies d’investigació que tradicionalment s’han tractat de forma independent l’una de 
l’altra: aquella que es centra en l’avaluació de les assignatures i del professorat per 
part dels estudiants; i la que pren com a objecte d’estudi els propis estudiants 
(condicions de vida, experiència universitària, rendiment, motivació, etc.). 

L’esquema del model presentat a continuació es fonamenta en la teoria de l’acció 
d’autors com Jon Elster (1991), Icek Ajzen (1988), Fritz Scharpf (1984) i Diego 
Gambetta (1998). A partir d’aquí s’incorporen les hipòtesis definides a partir de les 
aportacions sociològiques de Robert K. Merton (1949) i James S. Coleman (1990), 
sobre el grup de referència i el capital social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITATS 
• Normes institucionals (tipus de diplomes, organització de la 

titulació, alumnes per classe) 
• Cultura institucional de la titulació  
• Qualitat de les instal·lacions (aules, biblioteques, TIC) 
• Qualitat de la docència (Càrrega de treball, definició dels 

objectius, didàctica, avaluació coherent, potenciació de la 
autonomia) 

• Competències de l’estudiant (origen social, gènere, 
experiències prèvies)  

• Oportunitats laborals 
• Temps disponible per a la universitat (compaginació amb 

ocupació) 
• Integració a la universitat i capital social 

PERCEPCIÓ DEL CONTROL 
SOBRE LES OPORTUNITATS 
(Valoració i expectatives sobre les 
oportunitats reals) 

INTENCIÓ
(Actituds) 

APROXIMACIÓ 
(Profunda o 
superficial) 

NORMES SUBJETIVES 
- Morals (Obligació d’estudiar) 
- Socials (Grup de referència) 
 

RESULTATS
(Notes)
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Es prenen com a hipòtesis de treball les següents: 

• Existeixen tres conjunts de factors que, en interdependència, intervenen 
probabilísticament sobre la intenció que un estudiant té d’aproximar-se al 
coneixement (superficial o profund). Aquests factors són: les motivacions 
inicials, la percepció del control de les oportunitats i l’adaptació de les 
motivacions (preferències) durant el procés. A partir d’aquesta hipòtesis se’n 
deriven les següents. 

• Als factors normalment tinguts en compte en la literatura d’aquest àmbit, s’han 
d’afegir les expectatives laborals (percepció d’oportunitats), la integració a la 
universitat i el grup de referència (ambdues com a normes subjectives). 

• La intenció que un estudiant té d’aproximar-se al coneixement influeix 
probabilísticament sobre l’aproximació que efectivament acaba realitzant, i 
influeix finalment en els resultats acadèmics. 

• Cada una de les dimensiones de les tres variables independents influeix amb 
diversa intensitat sobre la variable resultat. 

• El context d’estudi institucional o disciplinar no només conforma el conjunt 
d’oportunitats reals, sinó que també pot condicionar la prevalença de 
mecanismes causals diferenciats. 

• En una versió del model més estesa en el temps és possible detectar 
processos de retroalimentació positius i negatius.  

A partir d’aquest marc teòric, el pla de treball descriu la combinació d’una metodologia 
quantitativa i una metodologia qualitativa, que permet la recollida d’informació d’acord 
amb els objectius marcats. I al mateix temps, part de les tècniques emprades 
contribueixen a validar conceptes i hipòtesis anteriorment investigades, però tenint en 
compte el moment actual. 

Desenvolupament de l’estudi 

Per dur a terme la recerca, s’han seleccionat un total de 10 titulacions representatives 
per àrees, de les universitats públiques de la Regió Metropolitana de Barcelona, tenint 
en compte aquelles que s’han incorporat al projecte de reforma europeu a partir del 
curs 2008-2009, o que han introduït alguns canvis en la línia de Bolonya. 

 
ÀREA TITULACIONS I UNIVERSITAT 

Salut Medicina (UAB) 
Infermeria (UB) 

Ciències Farmàcia (UB) 
Biologia (UPF) 

Enginyeries Arquitectura superior (UPC) 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (UPC) 

Socials Periodismo (UAB) 
Ciències Empresarials (UB) 

Humanitats Traducció i Interpretació (UAB) 
Humanitats (UPF) 

 

A partir d’aquí, s’estableixen tres grans fases de treball: 
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Fase exploratòria 

En la màxima de desenvolupar un model d’anàlisi sobre els factors que contribueixen 
en l’aprenentatge dels estudiants universitaris, contrastant els elements ja estudiats i 
altres de nous, però sobre tot atenent als contextos particulars de cada titulació i 
universitat, aquesta primera fase cobra una importància cabdal. 

Després d’un primer exercici de revisió, lectura i reflexió de la literatura existent sobre 
el tema, es procedeix al disseny dels instruments de recollida d’informació d’aquesta 
primera fase exploratòria. 

S’elabora un quadern d’encàrrec sobre les dades necessàries de cada titulació, per 
veure el procés d’adaptació institucional a l’EEES, extraient-ne els elements 
fonamentals del conjunt d’oportunitats. Aquest quadern es confecciona mitjançant 
l’anàlisi de documentació, entrevistes degans/es, a coordinadors/es de titulació o caps 
d’estudis, entrevistes a responsables de secretaria, i entrevistes a  professorat 
d’assignatures troncals de segon curs. 

Fet el dibuix d’on ens ubiquem, es dissenya i realitza una entrevista estructurada a 
estudiants de segon curs, per a cada una de les cinc àrees i de les 10 titulacions 
seleccionades. En aquesta es plantegen preguntes relacionades amb les dimensions 
següents: aspectes motivacionals, expectatives sobre els estudis i relació motivació-
expectatives, identificació amb la universitat, aproximació a l’aprenentatge, oportunitats 
que intervenen en la forma com aprenen, i característiques individuals (procedència 
social i família, grups de referència, grups de treball, etc.). 

El resultat obtingut s’analitza qualitativament mitjançant el programa Atlas.ti, per tal de 
validar quins són aquells elements considerats importants per part dels estudiants i 
que incideixen més i menys en l’aproximació a l’aprenentatge que fan. Aquesta 
informació és la que permet desenvolupar una enquesta per qüestionari més acurada i 
completa d’acord amb el model d’anàlisi inicial, incorporant els factors sociològics i 
atenent a la dimensió del context. 

Fase del treball de camp 

A continuació, un cop realitzat un exercici metodològic rigorós per assolir un instrument 
d’anàlisi que respongui a les particularitats dels estudiants, s’administra el qüestionari. 
S’estableix  una mostra representativa d’estudiants de les cinc àrees d’estudi, amb 
experiència en els ECTS, de les universitats de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
en el tercer curs dels seus estudis (un nombre aproximat de 1500 qüestionaris). 

Un cop enquestats, s’analitzen els resultats mitjançant tècniques d’explotació 
estadística, comprovant les hipòtesis plantejades sota el model teòric definit, amb la 
conseqüent redacció d’ un informe de resultats. 

Fase de contrast i validació dels resultats 
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Finalment, hi ha prevista una fase qualitativa de retorn als estudiants entrevistats, 
segons perfil d’aproximació a l’aprenentatge, a partir dels resultats obtinguts del 
qüestionari. Es tracta de realitzar algunes entrevistes a estudiants. La intenció és que 
alguns d’aquests estudiants siguin els mateixos que es van entrevistar dos anys 
enrere, i contrastar la informació resultant i observar els processos dels estudiants en 
el transcurs del seu pas per la institució (processos d’integració, maduració, 
reelaboració d’expectatives, etc.). 

En el moment actual, està finalitzant la fase exploratòria; s’estan analitzant les 
entrevistes realitzades i dissenyant el qüestionari. 

 

Primers apunts de la recerca 

A continuació destaquem les evidències recollides en aquesta primera fase de la 
recerca, que han anat definint el camí de la pròpia investigació –és un procés que es 
va construint a mesura que s’avança i es recull nova informació-, i en alguns casos, 
són per sí mateixes indicacions a tenir en compte a l’hora de fer recerca en aquest 
camp. 

Una primera qüestió a destacar és el fet que el calendari de treball es va veure 
modificat degut a què l’accés a les diferents universitats i titulacions objecte d’estudi va 
coincidir amb un moment de plena mobilització en contra del Pla Bolonya. Algunes 
entrevistes amb els degans/es i coordinadors/es de les titulacions van ser difícils de 
concertar perquè tenien ocupades les facultats o havien de gestionar mobilitzacions 
constants dels estudiants, que posaven de manifest la seva negativa a alguns dels 
canvis conseqüència del procés d’adaptació l’EEES. 

Aquesta ja és una evidència respecte al posicionament d’alguns sectors d’estudiants 
davant la reforma universitària, i una mostra respecte a la capacitat de mobilització i 
participació dels estudiants en la política universitària. Per tant, parlar dels estudiants 
davant la reforma universitària, tal i com diu el títol de la recerca, toca directament una 
qüestió d’absoluta actualitat que desperta inquietuds i malestar, de vegades generades 
per una gran desinformació (fins a quin punt les mateixes universitats en són 
responsables) , de vegades reaccions fonamentades en un procés de transformació 
que s’està fent amb greus limitacions de recursos i problemes de finançament, entre 
d’altres. 

D’altra banda, la reforma no deixa tampoc indiferent al col·lectiu del professorat i 
personal responsable de tasques vinculades a la gestió acadèmica i organització de la 
docència. D’algunes de les entrevistes realitzades en aquesta primera part 
exploratòria, a l’hora de contextualitzar la titulació, se’n desprèn un cert malestar i 
incertesa davant el nou escenari que es dibuixa. Es manifesten en alguns casos 
contraris a dinàmiques i criteris que han prioritzat la normativa i estàndars burocràtics, 
envers la realitat particular de l’ensenyament i el perfil professional pel qual prepara 
durant els anys d’estudi a la universitat. Comparteixen sovint el pensament de veure 
l’EEES com una oportunitat de millora i de reforma de l’ensenyament universitari, però 
ple de restriccions que estan desgastant els esforços abocats. El que produeix que el 
professorat, desmotivat, acabi fent el que pot en les condicions en què es troba. 
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Una tercera qüestió sorgida és que l’entrada a diferents universitats i titulacions permet 
copsar clares diferències en les formes d’aproximar-se a l’Espai Europeu. El camí 
seguit per cada organització ha estat diferent; des de processos generalitzats i 
totalment formalitzats, a dinàmiques més improvitzades posades en marxa des de la 
iniciativa més individual. El que sens dubte caldrà tenir present en analitzar les formes 
d’aprenentatge en els seus estudiants, en considerar els condicionaments i 
oportunitats que hi han intervingut.  

En aquí juga un paper rellevant la cultura institucional; el tarannà i principis orientadors 
de l’organització, que transcendiran al mateix procés de reforma, i com entendre 
aquesta. I un dels aspectes que s’ha posat de manifest és el valor identitari. El 
sentiment de pertinença i identificació amb un col·lectiu professional i/o amb una 
institució, és un element cultural que reforça la vinculació i implicació amb allò que 
s’està fent. Un referent que orienta els esforços i motivacions de l’estudiant.  

També es posa de manifest en el transcurs de les entrevistes mantingudes amb els 
estudiants, que la selecció de les titulacions donen un ventall ampli en el perfil de 
l’alumnat que hi ha a les aules. La pròpia titulació ja constitueix un primer filtre que 
ajudarà a entendre com enfronten els estudis, quines són les motivacions i 
expectatives que intervenen en el procés d’aprenentatge, i finalment quins són els 
resultats finals obtinguts. I resulta important per tant, fugir d’afirmacions universals i 
recomanacions generals, sense una atenció i mirada particular a la titulació i conjunt 
d’oportunitats existents. 

Conclusions i prospectiva 

L’estat en el qual es troba la recerca encara és molt incipient; i no ha fet possible 
aportar resultats finals sobre com s’està produint la reforma i quines són les formes en 
què l’estudiant s’aproxima a l’aprenentatge en aquest marc de realitat. Però hem 
volgut explicar el plantejament metodològic i les qüestions que ens hem trobat en la 
primera fase exploratòria. 

S’ha fet per tant fins aquí un exercici metodològic exhaustiu i rigorós que s’orienta a 
dissenyar un bon instrument d’anàlisi sobre una temàtica molt estudiada i analitzada 
des de diferents disciplines. Proposem fer-ho des d’una òptica multidisciplinar que 
comprengui el fenomen en la seva vessant psicològica, i també sociològica, on cobren 
rellevància aspectes com l’estructura organitzativa, la cultura institucional i les 
relacions socials, entre altres. I sobre tot, escoltant la veu dels estudiants i sense 
perdre de vista el context de cada titulació. Sobre aquesta s’ha fet una anàlisi prèvia 
aprofundida per comprendre el comportament de l’alumnat i analitzar les estratègies 
d’aprenentatge immerses en la realitat que es descriu.  
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A partir d’aquí ens formulem algunes qüestions -sobre les quals esperem que els 
resultats puguin donar una mica més de llum-: fins a quin punt els factors assenyalats 
cobren rellevància i afavoreixen que un estudiant adopti una aproximació profunda o 
bé superficial a l’aprenentatge? De quina manera poden els factors identificats ser 
inclosos en polítiques concretes per millorar les condicions d’estudi dels alumnes, i 
obtenir així un aprenentatge òptim? Donat el moment actual en el qual es troba el 
sistema universitari, sens dubte, són qüestions rellevants a debatre i sobre les quals 
caldrà actuar per seguir avançant. 

 


