
 
 

Javier Albines és actualment doctorant 
en Didàctica de la Llengua i la Literatura 
(Universitat Autònoma de Barcelona) i 
treballa com a Tècnic de Suport a la 
Investigació del projecte PADS i com a 
col·laborador del projecte LanCook al Programa de Doctorat en 
Educació de la UAB. 
 

A més del títol de Màster en Didàctica de la Llengua i la Literatura 
(UAB, 2005), és Llicenciat en Educació i per molts anys va treballar 
al Perú com a professor de Llengua i Literatura Espanyola. 

Tipus de dades: gravacions d'àudio i vídeo d'estudiants; 
transcripció de la seva interacció. 
 
Context: parelles d'estudiants de post-grau estrangers de la 
UAB realitzant una sessió de cuina espanyola del projecte 
LanCook. (http://europeandigitalkitchen.com) 
 
Enfocament: Observació del tipus d'interacció produïda 
entre els participants i la tecnologia (HCI-UCD) per a assolir 
els objectius de la tasca (TBLT) mentre aprenen espanyol 
(ELE). 

La	   combinació	   entre	   el	   disseny	   tecnològico	   (Human-‐Computer	  
Interaction	  -‐	  User-‐Centred	  Design)	  i	  l’enfocament	  per	  tasques	  de	  la	  
cuina	   digital	   de	   LanCook	   per	   promoure	   l’aprenentatge	   d’ELE	  
(Espanyol	  com	  a	  Llengua	  Estrangera)	  

Sesiones d’anàlisi de dades  
2014-2015 

Sesión 2: Doctorant Javier Albines Otero 11 de desembre de 2014 
17:30-19:30 

Organitzada per: 
GREIP  

Grup de Recerca en 
Ensenyament i Interacció 
Plurilingües 

Greip.uab.cat 

Lloc: 
Seminari 2B (Mòdul II) 

Facultat de Ciències de 
l’Educació 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Per demanar certificat: 

Enviar nom complet i DNI 
abans del 10 de desembre de 
2014 a: 

Greip.activitats@gmail.com 

Les sessions d’anàlisi de dades (Data  
sessions), basades en tècniques 
etnogràfiques, consisteixen en què un 
investigador ensenya dades a altres 
investigadors per tal d'explorar i  
analitzar-los col·lectivament.  
 
L'Associació Sociològica Americana, en  
la seva secció sobre etnometodologia i 
anàlisi conversacional (Notícies EMCA, 
estiu de 2007) descriu les sessions de 
dades com un mètode reconegut de 
gestió de dades en els estudis 
etnogràfics / d'anàlisi de la conversa. 
La posada en comú i l'intercanvi de 
dades és un element important en les 
xarxes d'investigadors, en què es 
presenten dades d'àudio i / o vídeo en 
diverses ocasions per la seva 
observació i discussió. Les 
observacions sobre les dades es 
comparteixen i condueixen a un debat, 
en el qual s'anima a participar  
activament als estudiants de màster i 
doctorat. 

¿Qué es una sesión de datos? 


