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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Quan en 1875 es va crear el Journal of Education a Boston University va començar
el debat sobre la pertinència, accés i utilització de la recerca educativa. És un debat
–clarament- no resolt que, a més, rep fortes crítiques per una suposada falta de
rigor i rellevància. 

Des de finals de la dècada de 1990, en part com a resposta a aquestes crítiques
però també com a estratègia de posicionament en rànquings internacionals, molts
països han adoptat models per a l'avaluació de la recerca educativa en funció del
nombre d'articles i mesures de l'impacte de les revistes acadèmiques publicades.
Aquests models tenen efectes molt clars en el camp educatiu. D'una banda, hem
vist  un  augment  visible  en el  nombre  de  publicacions  a  l'àrea,  més  treball  en
col·laboració i una major internacionalització de les revistes. D'altra banda, no està
tan clar que la rellevància i ‘usabilitat’ (accés + ús) de la recerca educativa hagi
millorat. Recentment, facultats d'educació han començat a generar estratègies de
“Mobilització  del  Coneixement”  entès  com  les  estratègies  individuals  i
organitzacionals  per  promoure  la  usabilitat  de  la  recerca  educativa  entre  els
investigadors i els professionals de l'educació. 

El Dr. Fischman és director d’un aquests recent estudis i el seu treball se centra en
la  comprensió  dels  processos  de  mobilització  de  coneixements  científics,  en  la
recerca en educació com a bé públic i en la implementació de models d'accés obert
per a les comunicacions científiques.

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar el “per què” i “qui” de la recerca educativa
contemporània,  així  com  els  models  alternatius  d’avaluació  de  la  producció
acadèmica en el camp de l’educació.



CONTINGUTS

Presentació  dels  resultats  de  l’estudi  “Per  a  què  i  per  a  qui?”  (finançat  per  la
Fundació  Spencer)  en  què  s’examinen  les  estratègies  de  Mobilització  del
Coneixement en tres facultats d'educació en universitats públiques d’alt  prestigi,
així com la recepció d'aquestes estratègies per part dels professionals de les escoles
del cicle obligatori i  per part dels responsables de les polítiques públiques a les
seves zones d'influència.

METODOLOGIA 

L’activitat tindrà dues parts: La primera en què el conferenciant presentarà l’estudi i una segona
part en què es debatrà sobre la translació de la problemàtica presentada a la nostra realitat i les
possibles estratègies a seguir.

DESTINATARIS 

Professors i investigadors de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia


