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1. Hipòtesis i objectius 

 
1.1. Definició del problema 

 

En la societat actual hi ha una gran diversitat de mitjans tecnològics que poden ser emprats 

en diversos àmbits: en la docència com a part d’estratègies d’ensenyament multimèdia o en 

entorns telemàtics educatius, i en la investigació a les empreses i a les universitats. Aquesta 

diversitat de mitjans fa possible que els usuaris puguin emprar els materials disponibles 

d’una forma més variada i adaptada a les necessitats personals. 

 

Per portar a terme aquesta activitat d’individualització de l’ensenyament adaptant-lo a les 

característiques personals dels estudiants (nivell de coneixement, estil cognitiu, estil 

d’aprenentatge) es constata que hi ha una gran dificultat associada a una sèrie de 

coneixements: 

 

1. Dispersió de materials. No és fàcil conèixer el material disponible, ja que existeixen 

una gran quantitat de productores i distribuïdores; és a dir, el material es troba molt 

dispers, malgrat alguns treballs de recopilació antics publicats en aquest sentit en forma 

de llibre (Vilaseca et al., 1989) i informatitzats (Paniagua et al., 1989; PMAV, 1995), i 

alguns de més actuals (Llitjós et al., 1995). 

 

2. Dificultat de selecció. Un cop localitzat un document audiovisual, s’ha de visionar per 

decidir què es veu, en quin nivell està tractada la informació, si es podrà utilitzar sencer 

o en parts, com està la qualitat de la còpia, quin idioma s’hi fa servir, etc. En resum, un 

seguit de qüestions que solen ser greus inconvenients a l’hora d’utilitzar un document 

audiovisual, ja que es necessita un període de temps per dur a terme tota aquesta tasca.  

De fet, moltes d’aquestes dificultats són idèntiques a les que podem trobar quan 

busquem informació en documents escrits. La diferència és que un material escrit es 

visiona ràpidament, se li pot donar un cop d’ull i se’n pot llegir alguna part que ens 

cridi l’atenció; per tant, en podem fer una valoració, subjectiva i superficial, però 

ràpida. 

 

En el cas dels documents audiovisuals no és tant fàcil visionar-los, ja que es necessiten 

uns aparells determinats —vídeo, DVD, monitor de televisió, ...— i un lloc físic per 

portar-ho a terme. Així doncs, cal buscar el moment idoni per consultar-los, la qual 

cosa no s’ajusta gaire bé a les disponibilitats horàries personals, i per tant s’acaba no 

fent. A més, com ja hem esmentat, és impossible fullejar-lo per fer-nos-en una idea del 

contingut de la manera en què se sol fer amb els recursos impresos. 

 

3. Anàlisi didàctica. Aquest pas és necessari per fer-ne una valoració pedagògica en 

l’àmbit de la didàctica. Per això, aquest treball d’investigació es proposa fer després de 

la recerca del material existent, una anàlisi del material seleccionat segons el nivell 

educatiu escollit i una valoració dels resultats amb la finalitat que sigui útil tant per a 

l’activitat docent del professorat com per a la formació universitària del professorat. 

Donada la complexitat de l’anàlisi de documents audiovisuals cal considerar quines 

característiques a estudiar són prioritàries per tal que els resultats siguin fàcilment 

aplicables pel professorat de química.  
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1.2. Hipòtesi de treball 

 

D’acord amb els problemes exposats en l’apartat anterior, ens plantegem que l’estudi 

sistematitzat dels documents audiovisuals de química constitueix un benefici per a la seva 

aplicació en les estratègies d’ensenyament-aprenentatge de la química. La dispersió dels 

recursos abans esmentada, dificulta que siguin coneguts pel professorat i per tant, és un 

impediment pel seu ús dins dels recursos emprats en les activitats docents.  

 

Per tal de possibilitar que el coneixement aportat en aquest treball sigui útil al professorat  

es creu necessari seleccionar aquells recursos que siguin representatius del conjunt 

d’audiovisuals a l’abast del professorat universitari, d’accés lliure i gratuït, existents tan en 

mitjans tradicionals com en línia.  

 

Per altra banda, és molt important no només localitzar els recursos existents, sinó efectuar-

ne una valoració tan a nivell descriptiu com didàctic ja que la informació proporcionada 

pot facilitar la consulta dels recursos existents per tal de seleccionar aquells que es 

considerin adients per a una determinada finalitat didàctica. 

 

Per tot això es consideren els aspectes centrals següents, que guien aquesta investigació: 

 

1. ¿Es coneix on i com localitzar documents audiovisuals, tan en formats tradicionals 

com en formats basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació? 

 

La gran dispersió de les produccions existents fa que s’hagi de dedicar molt temps a 

localitzar aquests recursos o bé ni tan sols es plantegi aquesta tasca justament a causa 

d’aquesta dificultat. Per tant, es considera molt important tenir un coneixement 

sistemàtic de les fonts que es poden consultar per tal de conèixer quines produccions 

audiovisuals existeixen i on localitzar-les. L’augment del nombre de documents no fa 

que s’utilitzin més perquè hi ha un gran desconeixement general respecte a quins 

documents audiovisuals existeixen, a més del problema afegit d’on localitzar-los. 

 

2. ¿Es coneixen els documents audiovisuals existents, quines produccions hi ha, quin 

contingut tenen, com està tractada la informació i quina funció didàctica pot tenir? 

 

Malgrat que disposem de documents audiovisuals en els fons bibliogràfics 

tradicionalment propers al professorat —com ara les biblioteques universitàries—, no 

es fan servir per un desconeixement del seu contingut, que en el cas més general dels 

vídeos i DVD no va més enllà del que es pot observar en la caràtula. Per tant, aquest fet 

repercuteix d’una manera negativa a l’hora d’emprar-los com a part d’una estratègia 

educativa.  

 

En el cas de mitjans més actuals, com els basats en Internet, i especialment en el web, 

el desconeixement encara és més accentuat. Es considera que es dóna una aproximació 

a través del que podríem anomenar «mètode de tempteig»: buscar per veure què es 

troba i si pot ser adequat o no als objectius amb què es va iniciar la recerca. Es creu 

convenient fer una revisió dels documents existents tant en formats analògics com 

digitals d’una manera sistemàtica, per tal d’evitar aquest model casuístic. 
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3. ¿Cal fer una anàlisis dels documents audiovisuals per facilitar-ne i optimitzar-ne la 

utilització per part del professorat? 

 

Les imatges tenen un paper molt important en la nostra societat. Els documents 

audiovisuals permeten accedir a més informació de forma més global a través de més 

sentits (bàsicament l’oïda i la vista, encara que ja s’està investigant la manera com 

integrar també l’olfacte i el tacte) que no pas amb els mitjans tradicionals. Per aprofitar 

tot aquest potencial cal conèixer-ne el contingut i, encara més important, la 

funcionalitat didàctica que poden tenir. Si s’analitzen i es coneixen en profunditat 

poden esdevenir transcendentals en els sistemes educatius, sempre que s’utilitzin 

adequadament, formant part d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge que es 

corresponguin amb el plantejament audiovisual dels documents, amb les capacitats dels 

estudiants i amb el context educatiu en què es facin servir.  

 

4. ¿Existeix una consistència entre els conceptes químics bàsics que cal tractar i els 

conceptes que tracten els audiovisuals que trobem? 

 

El coneixement de quins són els aspectes tractats en els documents audiovisuals 

localitzats, tan en formats tradicionals com en formats digitals, és important, per saber 

si podran ser integrats de manera adequada en les estratègies d’ensenyament-

aprenentatge.  

 

5. Els documents audiovisuals que hi ha en format digital en les pàgines web, ¿són 

diferents des del punt de vista formal i didàctic dels que es poden trobar en formats 

tradicionals?  

 

Es considera bàsic efectuar un procés de localització dels documents audiovisuals 

presents en les pàgines web emprant un cercador adequat a les característiques 

audiovisuals dels documents. Per fer-ne una valoració es classificaran segons la 

tipologia (format, presentació, funció) i les característiques didàctiques. D’aquesta 

manera es pretén observar quines són les diferències entre els documents audiovisuals 

tradicionals i els que es poden trobar digitalitzats en el WWW. 

 

1.3. Objectius 

 

Aquest treball correspon a una proposta d’estudi sobre documents audiovisuals aplicats a 

l’ensenyament de la química en l’àmbit universitari. També es pretén aprofitar les actuals 

tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar el coneixement dels 

recursos audiovisuals existents en els mitjans basats en l’actual tecnologia digital. 

 
1.3.1. Objectiu general  

 

Vivim en un món on la informació que transmeten els mitjans de comunicació cada cop 

ens arriba més ràpid i on l’ús dels ordinadors cada vegada és més fàcil. En canvi, en 

educació costa molt introduir l’ús de documents audiovisuals com a part integrant de la 

informació que es transmet als alumnes. L’objectiu bàsic d’aquest treball d’investigació es 

contribuir a millorar aquesta situació, per la qual cosa es proposa analitzar a fons material 

audiovisual relatiu a la química per tal de facilitar-ne el seu coneixement i que pugi ser 

integrat en estratègies d’ensenyament-aprenentatge. 
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Aquest projecte d’investigació pretén, dins de les limitacions existents, esdevenir una 

referència, tant en la visió dels tipus de recursos existents en l’ensenyament de la química 

en l’àmbit universitari, com en la valoració didàctica dels recursos audiovisuals existents.  

 

L’objectiu general consisteix a adquirir un coneixement, tan sistemàtic com sigui possible, 

relacionat amb els aspectes següents: 

 

1. Localització de les fonts productores i/o distribuïdores de documents audiovisuals de 

química.  

 

2. Localització de documents audiovisuals a les fonts d’informació tradicionals i a través 

d’altres fonts com la xarxa Internet, i en especial el WWW. Localitzar els documents 

audiovisuals existents a través de la revisió d’editorials i distribuïdores, d’universitats, 

Internet, entre d’altres.  

 

3. Revisar amb profunditat els documents audiovisuals dels últims anys, prioritàriament, 

de l’àmbit universitari, en formats analògics i digitals. Classificar el material recollit 

per tal d’extreure’n diferents informacions: què hi ha (en quantitat), sobre quin tema, 

com està tractada la informació (en l’àmbit científic, en l’àmbit didàctic, en l’àmbit 

audiovisual i des d’una perspectiva científica), en quin idioma, entre altres qüestions 

que es poden considerar. Fer una anàlisi sistemàtica dels documents seleccionats per tal 

de valorar-los des d’un punt de vista didàctic, i sempre des d’una perspectiva química.  

 

 
1.3.2. Objectius específics 

 

Per assumir les activitats del projecte d’investigació es proposen els objectius específics 

següents: 

 

1. Localitzar les fonts productores i/o distribuïdores de documents audiovisuals de 

química. Es delimita l’abast de l’estudi a les que siguin accessibles a l’estat espanyol. 

 

2. Revisar els documents audiovisuals que poden ser d’interès per a la didàctica de la 

química en format analògic, bàsicament en vídeo. 

 

3. Classificar els documents audiovisuals catalogats en el punt anterior tenint en compte: 

 

- tema / paraules clau 

- característiques audiovisuals 

- característiques didàctiques 

- altres aspectes  

 

4. Analitzar els documents audiovisuals de nivell universitari seleccionats en format 

analògic, bàsicament en vídeo. 

 

5. Ampliar la base de dades AVEC (Audiovisuals per a l’Ensenyament de les Ciències) 

amb els documents audiovisuals seleccionats i analitzats en el punt anterior.  
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6. Revisar els documents audiovisuals que poden ser d’interès per a la didàctica de la 

química en format digital, bàsicament els que hi ha en pàgines web i que són d’accés 

lliure. 

 

7. Fer un estudi de quin és el cercador d’Internet més adequat a les característiques dels 

documents que es volen localitzar en el web. 

 

8. Classificar els documents audiovisuals que s’hagin trobat en el web tenint en compte: 

tema / paraules clau, format, característiques audiovisuals, característiques didàctiques, 

entre altres aspectes. 

 

9. Descriure els documents audiovisuals per a facilitar-ne l’ús didàctic, superant la barrera 

que suposa el visionat complet de cada audiovisual per part de cada professor. 

 

10. Fer una valoració didàctica dels documents audiovisuals de nivell universitari 

seleccionats en format digital, bàsicament els que hi ha en pàgines web, que són 

d’accés lliure. 

 

11. Contribuir a la difusió de documents audiovisuals científics i didàctics i a la millora 

mediambiental fomentant la visualització de documents audiovisuals sobre 

experiències que generen substàncies tòxiques i perilloses per al medi natural. 

 

 

1.4. Organització de la tesi 

 

La tesi doctoral està organitzada en una introducció i deu capítols, en cadascun dels quals 

s’exposa i es justifica la recerca efectuada en funció dels objectius. 

 

 Capítol 1. Es fa una definició de les dificultats constatades en relació amb l’ús de 

mitjans audiovisuals en la docència, a partir de les quals es planteja la hipòtesi de 

partida d’aquesta investigació i es presenten els objectius. S’argumenta la necessitat de 

dur a terme activitats destinades a ubicar i a valorar els documents audiovisuals 

existents en formats tradicionals i els basats en el Web.  

 

 Capítol 2. Es planteja la metodologia emprada per desenvolupar la tesi. Es defineixen 

les característiques principals de la metodologia qualitativa, així com els paradigmes en 

els quals està fonamentada. S’exposa la línia de treball seguida en l’elaboració de la 

tesi amb una descripció simplificada de les activitats desenvolupades per elaborar-la. 

 

 Capítol 3. Es senten les bases en què es fonamenta aquest treball d’investigació. Es 

dóna una visió actual de la didàctica de les ciències experimentals. Es descriuen 

algunes de les característiques de la didàctica de l’educació superior, en la que està 

emmarcat aquest treball d’investigació. Es descriuen els aspectes químics més 

rellevants que són considerats com a motiu d’interès, estudi i investigació en la 

didàctica de la química, especialment a nivell universitari. Es fa una revisió de 

l’evolució dels mitjans audiovisuals emprats en la didàctica de la química per situar el 

context en què es desenvoluparà el treball d’investigació.  
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 Capítol 4. Es defineix el document audiovisual. Es fa un estudi dels elements que 

componen els documents audiovisuals. Es presenta una anàlisi de les funcions de la 

imatge des del punt de vista didàctic i se’n descriuen els components bàsics. 

 

 Capítol 5. Es defineix què és l’anàlisi de documents audiovisuals. Es presenten alguns 

models d’anàlisi de documents audiovisuals des d’un punt de vista didàctic. 

S’estableixen els criteris que permetran efectuar una valoració dels aspectes didàctics 

presents en els documents audiovisuals accessibles a través del World Wide Web. 

 

 Capítol 6. Es descriuen les fonts que permeten localitzar editors i distribuïdors de 

documents audiovisuals, a l’estat espanyol. Es fa referència especial als recursos que es 

poden localitzar a través d’Internet. Es revisen els documents audiovisuals de les 

biblioteques universitàries emprant els catàlegs col·lectius del CCUC i de REBIUN. Es 

fa revisió d’algunes característiques relacionades amb l’ús de la xarxa Internet, tenint 

en compte els indicadors que permeten valorar el grau de difusió d’Internet a la nostra 

societat.    

 

 Capítol 7. Es descriuen les diferents parts de què consta la plantilla emprada en el 

model d’anàlisi de documents audiovisuals emprat en el projecte AVEC (Audiovisuals 

per a l’Ensenyament de les Ciències). Es fa una valoració dels documents analitzats 

fins al moment actual emprant les plantilles dissenyades on es valoren els components 

físics dels vídeos, l’àudio, el so, la valoració de l’àudio i el so de forma individual i 

conjunta, i la valoració global dels aspectes pedagògics. 

 

 Capítol 8. Es fa una descripció del tipus i del funcionament d’alguns dels cercadors 

actuals. Es fa una selecció dels cercadors adequats per localitzar documents 

audiovisuals de química en el web. Es mostren els resultats obtinguts amb els diversos 

cercadors seleccionats. 

 

 Capítol 9. Es fa una revisió dels llocs web que contenen recursos audiovisuals de 

química. Es fa una recopilació i una ordenació dels recursos en una base de dades per 

valorar-los des d’un punt de vista didàctic (funcionalitat, àmbit d’aplicació, nivell 

educatiu, context educatiu). Es classifiquen els recursos audiovisuals en funció de la 

tipologia, la temàtica i altres característiques relacionades amb el seu plantejament 

audiovisual. Es fa la valoració didàctica dels recursos audiovisuals localitzats en el web 

i recopilats en una base de dades, així com la discussió dels resultats obtinguts. 

 

 Capítol 10. Es presenten les conclusions i s’exposen algunes idees sobre futurs treballs 

d’investigació relacionats amb el tema tractat. 

 

 Referències bibliogràfiques. Relació ordenada alfabèticament de la bibliografia 

emprada i d’algunes de les pàgines web consultades.  

 

 Annexos. S’inclouen els annexos que s’han considerat necessaris en relació amb el 

treball efectuat. Alguns dels annexos es presenten en format digital i es poden consultar 

en un CD col·locat a la coberta posterior de la tesi. 

 


