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Objectiu

 Crear un repositori digital en obert i de software lliure amb recursos,

eines, instruments, etc. sobre com fer recerca en ciències de l’educació

Fases

 1a fase: anàlisi de la literatura (procés deductiu) per configurar les

grans dimensions temàtiques a tractar en el repositori, similar a les

etapes d’un projecte de recerca en Educació

 2a fase: focus grup amb 6 experts especialistes en el camp de la recerca

en educació per valorar qüestions referides a l’objecte d’estudi

 3a fase: anàlisi, categorització i interpretació de la informació

recollida en les diferents rondes del focus grups en una web amb domini

pagines.uab.cat



Productes

 Repositori online amb recursos d’accés obert classificats per dimensions i

nivell de complexitat

 Elaboració de recursos propis (vídeos, documents, kahoot!, etc.)

 Canal Youtube https://bit.ly/2nurpzv

 Compte twitter @CompREd_UAB

 Jornades CompREd amb orientació hands-on vinculades amb Pràcticum de

Pedagogia i Educació Social

 I Jornada CompREd (5 de juny de 2019 per Pràcticum I)

 II Jornada CompREd (28 de novembre 2019 per Pràcticum II)



El repositori – la web

Què és?

Què hi trobem?

Com funciona?

Per a què ens serveix?





















Perspectives de futur

 Potenciar i ampliar el repositori web, incloent nous recursos, gestionant

el fòrum i feedback que ens arribi, amb la finalitat de seguir donant

suport en el desenvolupament de la competència de recerca en educació

 Traduir la web al Castellà i Anglès

 Investigar, empíricament, el nivell competencial en recerca dels membres

de la comunitat universitària

 Formar un grup d’investigadors experts en metodologia en educació a nivell

nacional i internacional per establir una xarxa en la que compartir i

aprendre junts
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