
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de 
personal investigador (FI) 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 Supervisió i control de la lectura: anàlisi de procediments, judicis metacognitius i resultats de comprensió en estudiants 
d'Educació Secundària Obligatòria. 
Dades de l'investigador (benficiari de l’ajut) 
Nom 
Marta 

Cognoms 
Minguela Brunat 

Correu electrònic 
martamingbru@gmail.com 
Dades del director del projecte 
Nom 
Isabel 

Cognoms 
Solé Gallart 

Correu electrònic 
isoleg@ub.edu 
Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 
 
 
Número d’expedient  
2007FI_A 00463 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
comprensió lectora, metacognició, ajust metacognitiu, estratègies de comprensió, relectura. 

Data de presentació de la justificació  
31/01/11 
 



 

 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Els processos de comprensió lectora són complexes, i requereixen de l’ús autorregulat,  conscient i deliberat de la 
metacognició en les seves dues vessants: supervisió i control. L’objectiu d’aquest projecte és analitzar les relacions entre 
aquests dos components, i la seva repercussió en la comprensió lectora que finalment s’assoleix. Per tal de tractar aquesta 
qüestió s’han analitzat els processos de lectura seguits per 60 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. La presència i el 
tipus de relectura ha estat considerada com a mesura de control (estratègia emprada per millorar la pròpia comprensió), 
mentre que els judicis metacognitius són considerats com a mesura de supervisió. També es va elaborar una prova de 
comprensió lectora incloent preguntes que requerissin diferents nivells de processament cognitiu, de més superficial a més 
profund. Els nostres resultats preliminars mostren una relació entre l’ajust dels judicis metacognitius i la comprensió lectora 
assolida; els lectors que millor entenen el text tendeixen a ser els que millor supervisen la seva comprensió. La relectura 
també s’ha mostrat útil per millorar la comprensió, ja que els participants obtenen millors resultats després de rellegir. Per 
últim, s’ha trobat una relació significativa entre l’ajust dels judicis metacognitius i la relectura. D’una banda, aquests resultats 
subratllen la importància de la supervisió i el control en la comprensió lectora, i ofereixen evidències per explicar les 
complexes relacions entre supervisió, control, i resultats de comprensió. A més, els processos de lectura i els objectius amb 
què hom rellegeix apareixen com a temes rellevants que requereixen ser investigats per comprendre millor la interacció 
entre els processos de supervisió i control en la comprensió lectora. D’altra banda, els resultats tenen valuoses implicacions 
educatives, ja que proporcionen evidències de la importància d’ensenyar processos metacognitius des d’un punt de vista 
estratègic, en contraposició a les “tècniques”, per tal de millorar la comprensió lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Reading comprehension is a complex process that requires the conscious and self-regulated use of the two main 
components of metacognition (monitoring and control). The aim of this study is to analyze the relations between these two 
components, and reading comprehension performance. The reading process used by 60 secondary school students was 
examined. Participants read and, if necessary, reread an expository text, made metacognitive judgements, and answered 
reading comprehension questions. The presence and the kind of rereading were considered as a measure of control, while 
metacognitive judgements were analyzed as a measure of monitoring. Reading comprehension questions were constructed 
to measure different comprehension levels, from a superficial to a deeper level. A relationship between the accuracy of 
metacognitive judgements and reading performance was found; readers who understand the text best tended to best 
monitor their comprehension of the text. Also rereading proved to be effective to improve reading performance, as 
participants showed better comprehension after rereading. Finally, a significant relationship between the accuracy of 
metacognitive judgements and rereading was found. On the one hand, these results emphasize the importance of 
monitoring and control in reading comprehension, and offer some evidence to explain the complex relationships between 
monitoring, control, and reading performance. Moreover, the reading process and the aim the reader pursues with rereading 
arises as an important issue that needs to be addressed to better comprehend the interaction between monitoring and 
control processes in reading comprehension. On the other hand, our results have valuable educational implications, as they 
provide evidence of the importance of teaching metacognitive processes from a strategic approach, as opposed to a 
technical approach, in order to really improve reading comprehension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
La feina feta al llarg dels 4 anys de gaudi de la beca predoctoral FI s’ha repartit de la següent 
manera: 
 
Any 2007: 
 
El primer any de gaudi de la beca es va dedicar, entre altres coses, a cursar els 60 crèdits 
corresponents al primer curs dels estudis de màster adaptats a l’EEES (Màster 
Interuniversitari en Psicologia de l’Educació –MIPE-), que havia de conduir als estudis de 
doctorat.  
 
A nivell de recerca, es va procedir a la incorporació de la investigadora a les tasques pròpies 
de la recerca del grup en què s’havia d’adscriure la tesi (grup Lectura, Escriptura i Adquisició 
de Coneixements, LEAC-UB). En el moment de la incorporació el grup encetava un projecte 
finançat pel Ministeri entorn a les creences epistemològiques i al seu impacte en la realització 
de tasques híbrides i en l’aprenentatge a partir d’aquestes. Així doncs, es va participar en la 
recerca de bibliografia relacionada amb la temàtica, la recollida de dades i la posterior 
organització de les mateixes. 
 
En relació al projecte propi, es va començar a treballar en l’elaboració del marc teòric d’un 
projecte relacionat amb l’elaboració d’un instrument per mesurar les creences 
epistemològiques entorn als processos de lectura. 
 
Any 2008:  
 
Durant el segon any de la beca, entre altres activitats formatives cal destacar la finalització 
dels estudis de Màster, cursant els darrers 30 crèdits, incloent el pràcticum en vessant de 
recerca. La realització d’aquest pràcticum i la revisió de la literatura científica entorn el tema 
que es pretenia estudiar va portar a un gir en la temàtica inicialment triada. Si bé el projecte 
continuava centrat en la lectura, ara el focus passaven a ser els processos de lectura i la 
metacognició en les seves dues vessants: supervisió i control. La feina feta durant aquest 
any va portar a un primer esborrany del que havia de ser el projecte de tesi, requerit durant el 
primer any dels estudis de doctorat. 
 
En relació a la feina feta amb el grup de recerca, es va continuar amb les tasques relatives al 
projecte encetat l’any anterior de forma majoritària, participant en la correcció de les tasques 
realitzades pels participants en la recerca (i recollides durant l’any anterior), la introducció de 
les dades resultants en les bases de dades corresponents, i iniciant les anàlisis de dades 
corresponents. Paral·lelament, es participa en altres projectes de recerca que el grup 
engega. 
 
També durant aquest any s’inicien les sessions de docència que imparteix la investigadora. 
En aquest cas, s’imparteixen 3 crèdits de l’assignatura de Psicologia de l’Educació en la 
Llicenciatura de Psicologia. 
 
Any 2009: 
 
En el tercer any es van iniciar els estudis de doctorat (Doctorat Interuniversitari en Psicologia 
de l’Educació –DIPE-). Es va acabar de perfilar el marc teòric, el disseny, i la previsió 
d’anàlisi de dades del projecte de tesi, i es van buscar i/o elaborar els instruments i materials 
necessaris per a la recollida de dades. Un cop fet això, es va contactar amb diversos centres 
educatius per tal de poder fer l’estudi pilot. Per mitjà d’aquest estudi pilot es van provar els 
instruments i procediments més adients per la recollida de dades de la tesi, i es van assajar 
alguns dels procediments d’anàlisi previstos. De forma molt preliminar, es van confirmar 
algunes hipòtesis, i es van obtenir dades interessants respecte els procediments de lectura 



 

 

que empren els estudiants de 4t d’ESO. L’estudi pilot, a més, va servir per tal de fer els 
ajustos necessaris en els instruments i els procediments per la recollida de dades posterior. 
 
Tot plegat va permetre presentar formalment el projecte de tesi i l’estudi pilot realitzat a la 
Comissió de Seguiment de tesis doctorals constituïda a tal efecte, i aquesta va aprovar el 
projecte, fent-ne unes valoracions molt favorables. Un cop obtingut el vist-i-plau de la 
Comissió, es va procedir a la recerca de centres educatius d’Educació Secundària per poder 
configurar la mostra de la tesi, iniciant la recollida de dades de la tesi durant el darrer 
trimestre de l’any.  
 
A banda de l’elaboració del projecte propi, es va continuar col·laborant en els projectes de 
recerca del grup, participant en algunes recollides de dades, organització i anàlisi de dades. 
A nivell de formació, entre altres coses, es van iniciar els estudis de Màster en Docència per 
a Professorat Novell de la Universitat de Barcelona (títol propi), i es van impartir 6 crèdits de 
l’assignatura de Psicologia de l’Educació en la Llicenciatura de Psicologia (duent a terme un 
projecte d’innovació docent). 
 
Any 2010: 
 
En relació al projecte de tesi, durant l’any 2010 es va finalitzar la recollida de dades en tots 
els centres educatius corresponents, donant lloc a una mostra de 60 participants de 4t curs 
d’Educació Secundària Obligatòria. Un cop obtingudes totes les dades, es va procedir a la 
seva organització, correcció, i introducció en les bases de dades corresponents.  
 
A banda de continuar participant en les diverses recerques del grup, i en les corresponents 
publicacions i presentacions en congressos, es van realitzar les primeres anàlisis preliminars 
de les dades de la tesi, i es van presentar els resultats en diversos congressos internacionals 
de prestigi. Destaquem aquí, doncs, les presentacions a congressos fetes a partir de la 
pròpia tesi, a saber:  
 
Minguela, M. & Solé, I. (2010). Do I comprehend what I read? Metacognitive components of 
reading comprehension. 13th JURE conference. Frankfurt am Main (GERMANY), 19-22 juliol. 
 
Minguela, M. & Solé, I. (2010). Using rereading to deepen comprehension. International 
Conference of the EARLI SIG Text and Graphics Comprehension. Tuebingen (GERMANY), 
26-28 agost. 
 
També directament relacionat amb la tesi, es compta amb les següents publicacions, en 
premsa: 
 
Minguela, M. & Solé, I. (en premsa, 2011). Comprenc el que llegeixo? De la valoració de la 
pròpia comprensió a l'ús d'estratègies de lectura. Articles de Didàctica de la Llengua i de la 
Literatura. 
 
Solé, I., Miras, M., Castells, N., Minguela, M. & Espino, S. (en premsa). L’ensenyament de la 
lectura a l’educació secundària. A A. Camps (Coord.), Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
Vol. 2: Didàctica i pràctica educativa. Barcelona: Graó. 
 
A les acaballes de l’any 2010 es va començar a preparar, també, la participació en dos 
congressos internacionals més, que tindran lloc durant l’any 2011: 
 
Minguela, M. & Solé, I. (2011). When literacy goes beyond what’s literal: difficulties 
associated to metacognition  in  reading  comprehension. 17th European Conference on 
Reading. Mons (BELGIUM). 31 Juliol-3 Agost.  
 
Minguela, M. & Solé, I. (2011). How do good and bad readers monitor and control their 
comprehension? JURE 2011 preconference. Exeter (UK). 29-30 Agost.  
 



 

 

Per mitjà d’aquest treballs estem indagant en més profunditat el procés de lectura i relectura 
en sí mateix. 
 
En el moment de redactar aquest informe (i des del darrer mes de l’any 2010) s’està gaudint 
d’una beca BE per a estades a l’estranger. Concretament s’està realitzant l’estada amb el 
grup de recerca coordinat pel Prof. Dr. Bromme, a la Universitat de Münster (Alemanya), sota 
la supervisió de la Dra. Stephanie Pieschl, experta en temes de metacognició. Les seves 
recomanacions han dut a revisar i completar algunes análisis fetes durant aquest any en 
relació a la supervisió de la comprensió, cosa que ha portat a endarrerir algunes publicacions 
previstes per tal de millorar-ne la qualitat científica. 
 
En l’àmbit formatiu, es continua cursant el Màster en Docència per a Professorat Novell de la 
UB, i també s’han impartit 6 crèdits de l’assignatura de Psicologia de l’Educació en el Grau 
de Psicologia, en el marc del nou pla d’estudis adaptat a l’EEES. 


