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Presentació



Orígens i concreció del projecte
Desenvolupament
–
–




Presentació i difusió de l’informe final
El futur de la recerca educativa a la UdG
–
–
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Procés emergent: de la nebulosa a l’informe final
Normalitat, rigor i discreció

Recolzament institucional
Actitud de la comunitat d’investigadors

Idees bàsiques
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La producció científica en l’àmbit de l’educació a
la UdG és satisfactòria, en qualitat i quantitat
La sensació d’inquietud i insatisfacció en relació
a la Recerca Educativa és generalitzada
El projecte és valorat molt positivament pels
investigadors d’altres universitats.
Interès de la comunitat científica per conèixer els
resultats del projecte

Situació de la Recerca Educativa



L’educació és una realitat pràctica.
La RE té dificultats per donar respostes als
problemes pràctics que viuen els educadors
–
–
–
–
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Elitisme academicista
Lògica interna del sistema universitari: incentius
Manca interès per vincular la recerca a la pràctica
Xoc d’interessos i cultures professionals

La recerca educativa aplega realitats molt
diferents: concepcions, dissenys, intencions,
resultats esperats...

La Recerca Educativa a la UdG




Múltiples grups, dèbilment articulats.
Competitivitat interna (reflex de l’exterior)
Disgregació
–
–




Insatisfacció dels investigadors
Dificultats i mancances
–

5

Manca lligam entre grups, departaments i instituts
Manca percepció de pertinença a un col.lectiu

Recursos i serveis per als investigadors

Línies de Futur (I)




Suport, amb mitjans i serveis específics, als
investigadors
Respecte a la idiosincràsia de cada GR com
a factor de qualitat. Valorar la diversitat.
Foment de la col.laboració interna
–
–
–
–
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conèixer-nos i valorar-nos per treballar junts
promoció recíproca entre investigadors
acció conjunta a nivell intern i extern
clima relacional entre els GR i investigadors

Línies de Futur (II)


Fomentar la competitivitat externa
–
–
–
–



Unitat d’acció de l’Àmbit Educatiu
–
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Promoció dels GR i els investigadors:
publicacions, sexennis, difusió recerques, etc.
Cerca de projectes i oferiment de serveis
Organització de Trobades i Actes Científics
Reivindicació de la singularitat de la RE
L’educació a Girona: marca de qualitat

Contribuir a la consolidació estratègica de la
UdG en el panorama universitari català

Modalitat Organitzativa



Creació d’una unitat específica de suport,
dinamització, cohesió interna i promoció externa
Missió: Recerca Orientada a la Millora
–
–
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Projecció Exterior. Valor afegit: Compromís social
Realitat interna. Acollir un col.lectiu ampli i dispers

Element de Referència interna i externa
Vertebració organitzativa
Adscripció voluntària. Codi ètic.
Lideratge

Previsió de futur


Presentació de l’Informe en els àmbits que
es consideri pertinent o se sol.liciti
–
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Compromís amb responsables de GR i
investigadors participants

Procés de valoració i debat (amb introducció
de matisacions i millores) de la proposta per
part dels Departaments, ICE i Vicerectorat
Presa de decisió

