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4. Resum
Aquesta comunicació presenta els resultats d’una investigació en el context de la Universitat
d’Andorra, en els estudis del bàtxelor en infermeria, i es concreta en l’assignatura d’estades

formatives clíniques I, en l’activitat d’avaluació «diari reflexiu». Els valors i les actituds, el
procés reflexiu, el dossier d’aprenentatge i la tutorització en són els eixos fonamentals.
Com a resultats principals, s’obté un sistema de categories de valors i actituds, i la rúbrica, que
ha estat validada per experts.

5. Desenvolupament
a.

Introducció

La finalitat d’aquesta comunicació és presentar els resultats obtinguts en el procés
d’elaboració d’un sistema de categories de valors i actituds dels estudiants d’infermeria i la
rúbrica d’avaluació del diari reflexiu.
Aquesta investigació es desenvolupa en el context de les estades formatives del bàtxelor en
infermeria de la Universitat d’Andorra i té diversos eixos: els estudiants d’infermeria en el
context d’estades formatives clíniques, els valors i les actituds que mostren a través del diari
reflexiu del dossier d’aprenentatge i el seguiment i l’orientació per part del tutor.
b.

Objectius

Objectiu general: Identificar les valors i les actituds que han de desenvolupar els estudiants
d’infermeria durant les EFC i dissenyar un procés d’avaluació.
Objectiu 1: Dissenyar un sistema de categories de valors i actituds.
Objectiu 2: Conèixer si existeix una influència per part del tutor i de l’àmbit assistencial.
Objectiu 3: Dissenyar una eina d’avaluació de valors i actituds.
c.

Metodologia

La metodologia utilitzada és qualitativa descriptiva, amb la finalitat d’explorar el
comportament, els valors i les actituds que mostren els estudiants d’infermeria del bàtxelor
durant les estades formatives, a través de l’anàlisi en profunditat de l’activitat «diari reflexiu».
La investigació es duu a terme durant el curs 2011-2012 i segueix les fases següents: (1)
disseny del dossier d’aprenentatge: com a projecte educatiu, disposa del pla docent
(competències, metodologia, activitats i criteris d’avaluació), que s’explica abans de l’inici de
les estades formatives, tant als estudiants com als tutors acadèmics; (2) creació del sistema de
categories d’anàlisi en profunditat dels diaris reflexius, que relaciona alhora les categories, les

actituds i els valors professionals, i (3) disseny i creació de la rúbrica «diari reflexiu» a partir
dels resultats de l’anàlisi en profunditat dels diaris reflexius i de l’obtenció del sistema de
categories de valors i actituds, que serveixen per a dissenyar els criteris i nivells d’assoliment
de la rúbrica que es valida, de manera interna i externa, per experts.
Els recursos utilitzats per a dur a terme aquesta investigació són els següents: (1) tecnològics:
l’ús de l’aula virtual com a eina de comunicació i treball entre l’estudiant i el tutor i (2)
pedagògics: la guia del dossier d’aprenentatge i activitats, la rúbrica amb criteris objectius
d’avaluació i seguiment.
d.

Avaluació i resultats

L’avaluació del dossier d’aprenentatge implica una avaluació formativa, en base a la reflexió,
permet avaluar de manera continuada i formativa, requereix una important inversió de temps,
així com capacitat de diàleg, negociació i interacció. La reflexió permet a l’estudiant valorar el
procés d’aprenentatge de la manera següent: (1) ser conscient de l’aprenentatge i l’evolució;
(2) plantejar dubtes, (3) identificar els punts forts i febles, i (4) modificar i reorientar el procés.
En el cas del tutor, fa el seguiment mitjançant els espais de comunicació de l’aula virtual
utilitzant la comunicació asíncrona. El tutor fa aquest seguiment de dues maneres: (1)
valoració setmanal: es desplaça al centre o institució sanitària, on valora el procés
d’aprenentatge de cada estudiant amb l’estudiant i el tutor professional, que també exerceix
les funcions de tutorització, li proporciona oportunitats d’aprendre i l’avalua i (2) valoració
diària: qualifica el diari reflexiu de cada estudiant a través del fòrum de l’estada. Aquesta
qualificació és qualitativa i quantitativa, d’acord amb els criteris de la rúbrica de l’activitat.
Aquest seguiment continuat per part del tutor permet individualitzar el seguiment del procés
d’aprenentatge dels estudiants.
L’equilibri d’avaluació s’aconsegueix amb el plantejament del dossier d’aprenentatge, i en
concret l’activitat «diari reflexiu», ja que té en compte: (1) la qualificació obtinguda de
l’activitat com a suma de les qualificacions de la reflexió diària i com a valoració quantitativa;
(2) la valoració del resultat s’aconsegueix a través de la rúbrica amb els criteris d’avaluació
adients, i (3) la valoració positiva del progrés de l’estudiant al llarg de les estades formatives,
que pot estar condicionat per la pràctica, la reflexió diària que se li encomana i també pel
seguiment del tutor, com a valoració qualitativa, que permet reforçar els aspectes positius,
destacar els aspectes negatius i suggerir possibilitats de millora.
Els resultats que s’obtenen en aquesta investigació es relacionen amb els objectius plantejats:

En referència a l’objectiu 1, dissenyar un sistema de categories de valors i actituds, s’obté el
resultat 1: sistema de categories de valors i actituds, que relaciona unitats de significació per a
identificar contingut significatiu, les quals s’agrupen per categories, la relació entre categories i
les actituds rellevants en la formació infermera, i la relació amb els valors professionals.
Aquest sistema de categories permet analitzar de manera sistemàtica els valors i les actituds
que presenten els estudiants a través de les reflexions a l’activitat «diari» amb una visió
completa.
En referència a l’objectiu 2, conèixer si hi ha una influència per part del tutor i de l’àmbit
assistencial, s’obtenen el resultat 2 (evolució de les reflexions) i el resultat 3 (estadística
descriptiva segons el període i l’àmbit assistencial). Destaquem en diverses aportacions dels
estudiants la importància del procés reflexiu. Considerem que l’activitat diari reflexiu ajuda a
desenvolupar la reflexió envers el procés d’aprenentatge, que és condiciona pel recull de les
evidències i el seguiment de la l’evolució mateixa. Alhora, el tutor acadèmic és indispensable
per a l’acompanyament de l’estudiant: li potencia l’autonomia, li dissenya situacions
d’aprenentatge i li dóna suport continuat.
En referència a l’objectiu 3 (dissenyar una eina d’avaluació de valors i actituds), s’obté el
resultat 4 (rúbrica diari reflexiu, validada per experts). El procés de validació externa per
experts consisteix a valorar tant els resultats d’aprenentatge (pertinença i importància), com
els nivells d’assoliment de cada resultat (pertinença, gradació i comprensió). Les aportacions
dels experts han estat incorporades a la rúbrica, fet que millora la qualitat i validesa de
l’instrument.
e.

Impacte / Sostenibilitat

L’impacte d’aquesta investigació en les assignatures d’estades formatives dels estudis del
bàtxelor és rellevant pels motius següents: (1) a llarg termini millora l’adquisició d’actituds que
contribueixen a perfeccionar el cuidatge amb qualitat, i a curt termini permet valorar els
indicadors actitudinals (nivells), relacionats per curs acadèmic, que permetin assegurar
l’adquisició i avaluació de les competències relacionades amb la infermeria; (2) la tutorització
permet aplicar la metodologia centrada en l’estudiant, i (3) l’ús del dossier d’aprenentatge
permet recollir evidències i potencia l’autonomia de l’estudiant.
S’han dissenyat activitats rellevants, progressives i sostenibles en tots tres cursos.

f.

Línies futures / Noves oportunitats

Es vol donar continuïtat a l’estudi de les actituds dels estudiants d’infermeria amb el disseny
d’activitats per a treballar les actituds i la pràctica reflexiva.
Alhora, seria interessant continuar l’estudi, tant de manera transversal com longitudinal, de
l’evolució de les actituds, així com la influència del tutor en el procés d’aprenentatge.
g.

Conclusió (reflexió)

Arribem a les següents conclusions, tenint en compte els objectius de la investigació i els
resultats obtinguts:
1) És important el treball dels valors i de les actituds, sobretot en les professions sanitàries, des
dels estudis i mitjançant instruments de mesura i avaluació, com pot ser el sistema de
categories que permet relacionar-ho amb les actituds i els valors que s’esperen dels
estudiants.
2) El procés reflexiu afavoreix la comprensió de conceptes, de situacions i actuacions dels
professionals. Les estades formatives es consideren una oportunitat idònia per a reflexionar i
adonar-se de la pròpia actuació i evolució. Per això el dossier d’aprenentatge, com a eina
pedagògica, afavoreix el recull d’evidències i la reflexió, permet al tutor orientar l’estudiant
seguint la metodologia centrada en i avalua tant qualitativament com quantitativament i de
manera continuada.
3) L’anàlisi en profunditat dels diaris dóna una visió qualitativa, que observa l’evolució de les
reflexions dels estudiants i el seguiment que en fa el tutor acadèmic, i una visió quantitativa
mitjançant l’estadística descriptiva.
4) Les dades obtingudes de l’anàlisi permeten aconseguir uns criteris d’avaluació, impliquen el
disseny d’una eina d’avaluació de valors i actituds, que s’ha considerat convenient validar de
manera interna i externa. L’instrument validat permet aplicar els criteris objectivament,
plantejar noves situacions de reflexió, com ara per a l’avaluació, i alhora fa que l’estudiant
pugui saber què s’espera de les seves intervencions i com serà avaluat.
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