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Estratègies col·laboratives per a la construcció de coneixement usant
eines digitals: ATLAS.TI
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d’activitat

Taller

Impartit 
per

Cristina Simarro Rodríguez
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10
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Dates: 22/11/2017 i 13/12/2017
Hora: 9 a 14 hores
Lloc:  Aula 206 Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 
Campus Sescelades.

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En el  moment actual,  també el  àmbit  de la recerca,  és necessari  desenvolupar

estratègies  col·laboratives per  a poder millorar  els  processos de construcció  del

coneixements. Per poder gestionar de manera adequada toda la informació, fer-ho

de manera col·lectiva, i  crear un corpus de coneixements que serveixin de base

conceptual  al  grup de recerca és necessari  comptar amb eines que ens facilitin

aquest procés i ens ajudin a millorar la qualitat de la producció de la recerca.

OBJECTIUS

1. Analitzar les funcionalitats bàsiques de l’eina Atlas.ti per a poder aplicar-es al
procés de creació del coneixement.

2. Desenvolupar  i  analitzar  mapes  conceptuals  com  a  base  de  creació  del
coneixement

3. Definir  i  desenvolupar,  en  una  fase  inicial,  un  projecte  col·laboratiu  de
creació del coneixement a partir del treball documental i la categorització del
contingut d’aquest.



CONTINGUTS

1. Eines digitals per al suport en els processos de creació del coneixement

2. Atlas.ti aplicat a la gestió, anàlisis i categorització de la informació

3. Disseny i desenvolupament d’un projecte específic usant l’eina Atlas.ti

4. Estratègia col·laborativa de creació de coneixement sobre la basa d’una eina
tecnològica

METODOLOGIA

Es tracta d’un seminari de caràcter pràctic que una part es durà a terme a l’aula
d’informàtica per a poder experimentar tant en el disseny d’instruments de recollida
de dades com en l’aprofundiment en el coneixement de diferents eines digitals per
al tractament de dades qualitatives.

A partir  de projectes de recerca ja iniciats o en procés d’iniciar  es treballarà el
tractament de dades reals ja recollides per a poder millorar els coneixements en
aquest àmbit a partir de pròpia pràctica de recerca.

La metodologia serà activa centrada en la resolució de problemes.
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