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https://carlescano.com/exposicion-manzanas/
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1. El context…

Com és l’entorn propi?



D’aprendre
reproduint

Cultura sòlida

Cultura líquida

A aprendre
actuant

Zygmunt Bauman
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Ken Robinson

George Siemens

Creativitat

Connectivisme

ODS

Font: https://bit.ly/32vqaSz

Influències del 

segle XX…

https://bit.ly/32vqaSz
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▪Context “normal”

Degut a la COVID-19:

▪Context “d’emergència”

▪Context “excepcional”

El context com a element determinant
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Context “d’emergència” 
▪ (segon quadrimestre curs 2019-20): docència en línia “d’emergència”

https://www.youtube.com/watch?v=XWKkR8GyUpc&t=1145s

https://www.youtube.com/watch?v=XWKkR8GyUpc&t=1145s
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Context “excepcional”

(curs 2020-21)(?):

• No es pot impartir una docència “com sempre” amb tot l'alumnat. 

• Se segueix un ensenyament amb diverses variants:

1. Tots assisteixen a classe, però una part, presencialment i, l'altra, no presencial (el docent no repeteix

classes). 

2. Una part assisteix i l’altra no (el docent ha de repetir classes).

3. Tots assisteixen, però amb circumstàncies excepcionals.

• Açò és fonamental: existència de part presencial i part no presencial. 
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a classe
ZONA SÍNCRONA (FÍSICA)ZONA ASÍNCRONA

ZONA SÍNCRONA (TELEMÀTICA)

1. Tots assisteixen a 
classe, però una 
part, presencialment
i, l'altra, no 
presencial (el docent
no repeteix classes). 

2. Una part assisteix i 
l’altra no (el docent
ha de repetir 
classes).

3. Tots assisteixen, però
amb circumstàncies
excepcionals.

4. …? Tots en línia

1

2

a casa

3

4
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2. El procés d’e-a…

Com el dissenyem?



131313

Proposta: 

• base: en línia

• valor afegit o “extra”: 

presencial 
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a classe
ZONA SÍNCRONA (FÍSICA)ZONA ASÍNCRONA

ZONA SÍNCRONA (TELEMÀTICA)

Base: en línia

Valor afegit o 

“extra”: 

presencial 

a casa

4

Valor “extra”
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3. La tecnologia…

On treballem?



Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)
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a classe
ZONA SÍNCRONA (FÍSICA)ZONA ASÍNCRONA

ZONA SÍNCRONA (TELEMÀTICA)

a casa

EVA
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4. La metodologia de 
treball…

Com treballem?
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La concepció que es té de l’ensenyament és la que fa canviar

el model d’e-a.

Hi ha tres nivells en aquesta concepció:

1. Pensar que és necessari dominar un temari.

2. Resoldre problemes i fer-los.

3. L’alumne aplega a ser un expert en la matèria.
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Elements bàsics en les metodologies actives

1. Accedir a la informació (continguts instructius) i a 

les idees a aprendre.

2. “Fer coses” amb aquestes idees i informació

(aplicació, transferència, creativitat, etc.).

3. Reflexionar i dialogar sobre el que se està aprenent.

J. Dee Fink
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Tipologia de metodologies actives (I)

• Aprenentatge basat en problemes

• Aprenentatge basat en projectes (ABP) 

• Aprenentatge basat en reptes

• Aprenentatge basat en casos, en el descobriment, en 

consultes…

El problema com a 

font d’aprenentatge
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Tipologia de metodologies actives (II)

• Flipped Classroom

• Gamificació

• Bring your own device

La tecnologia digital com

a font d’aprenentatge
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Tipologia de metodologies actives (III)

• Aprenentatge servei (ApS) El valor social com a font

d’aprenentatge
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Proposta:

Flipped Classroom

Aprenentatge basat en 

problemes/projectes/

casos/consultes 

Aprenentatge Servei

Model basat en allò

presencial-no presencial

Model basat en la tasca

Model basat en allò

significatiu



Vídeos online

Substituir el docent per vídeos

Un curs a distància

L’alumnat treballa sense guia

L’alumnat treballa aïllat

L’alumne té un paper actiu i el docente passiu

Mètode per a augmentar la interacció i personalizatció

Responsabilització de l’alumnat

El docente és guia i no “savi”

Combinació d’instrucció directa i aprenentatge constructivista

L’alumnat no es queda endarrerit

Tot l’alumnat està compromés amb el seu aprenentatge

El que NO és: El que SÍ que és:

Proposta metodologia activa amb EVA
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5. Els rols i funcions…
Com hem d’actuar?
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Rol del professorat
• Abandonar la idea de ser l’únic transmissor d’informació

• Ser més bé dissenyador d’experiències educatives.

• No posar els recursos TIC per davant del que volem fer. 

• Ser un storyteller.

Rol de l’alumnat
• Atenció: cal tenir en compte si hi ha clevill digital (d’accés o d’aptitud).

• Autorregulació i responsabilitat del seu propi procés d’aprenentatge.

• Aprenentatge autònom.

• No treballaran junts, però sí poden treballar en grup.

Rol de les famílies
• Col·laboració, implicació i responsabilitat
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6. La informació…
Com i sobre què informem?
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6.1. Els continguts/la “teoria”
33



Com s’han de mostrar els
continguts:

Amb què informem?

• Estructurats

• Sistematitzats

• Seqüenciats

• Ús de la narració
(presentar, destacar, 
relacionar, orientar…)

• Text, imatge i so

• Producció pròpia, 
documents adjunts i 
Internet

• Llibre de text

Rigor científic i simplificació en el resultat Col·laboració en l’el·laboració
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6.2. Informació sobre l’organització
35



• Guia docent

• Presentació de l’assignatura

• “Agenda/diari de classe”

• (Avisos/fòrums/tutories)

Sobre què informem?



37

6.3. Les activitats
37
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Tipus d’activitats
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a classe
ZONA SÍNCRONAZONA ASÍNCRONA

a casa
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Models didàctics centrats en la tasca

WebQuest Miniquest
Cacera 

del tresor

1. Introducció

2. Tasca

3. Procés

4. Avaluació

5. Conclusió

1. Escenari

2. Tasca

3. Producte

1. Introducció

2. Preguntes

3. Recursos

4. La gran 

pregunta

5. Avaluació
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ZONA SÍNCRONA (PRESENCIAL)ZONA ASÍNCRONA

ZONA SÍNCRONA (ON LINE)

Activitats comuns

Activitats O

Activitats

P

Activitats comuns
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7. La comunicació…
Com ens comuniquem?



4545

Adaptació de la comunicació al format en línia

• comunicació detallada

• exhaustiva, 

• guiada, 

• narrada, 

• continuada

• assertiva

Font: A. Estanqueiro (1992). https://bit.ly/2R4xGNV

https://bit.ly/2R4xGNV


La importància de l’“altre”
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2. Escenari docència dual
ZONA SÍNCRONA (FÍSICA)ZONA ASÍNCRONA

ZONA SÍNCRONA (TELEMÀTICA)

Avisos/anuncis

Tutories individuals

Comunicació
interalumnat

Comunicació
interprofessorat

Indicacions/exposicions

Fòrums

Debats

Tutories grupals

FAQ

Comunicació
docent-alumnat

Diari de classe

Xarxes socials
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8. I les TIC? 
Com digitalitzem?
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Per a interactuar

https://get.plickers.com/

https://kahoot.com/

https://get.plickers.com/
https://kahoot.com/


Para crear murals digitals, infografies, contes, 
fotonovel·les, endevinalles, històries, etc.

http://linoit.com

http://wigflip.com/automotivator/
https://www.genial.ly/es
https://www.canva.com

http://linoit.com/users/eduticUA/canvases/CARTELES%20ED.%20INFANTIL
http://wigflip.com/automotivator/
https://www.genial.ly/es
https://www.canva.com/


Per a crear blogs

http://weduticua.blogspot.com/


Per a crear música…

http://www.incredibox.com/en/#/application

http://www.incredibox.com/en/
http://www.incredibox.com/en/#/application


Cercar

Guardar

Publicar

Comunicar 
expressar

Crear

INFORMACIÓ

COMUNICACIÓ

APRENENTATGE

Alumne com a 
prosumidor
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9. L’avaluació…
Com ho valorem?



Avaluació
• Avaluació continua.

– No és sols usar Kahoot o Socrative, però pot ser un recurs més.
– Promoure la participació dels estudiants en xarxa
– Aprofitar les sessions presencials

• Avaluació formativa. S’aconsegueix si s’utilitza una metodologia
activa.

• Plantejar activitats autoavaluables (qüestionaris)
• Coavaluació i autoavaluació
• Ús de les eines de registre de la plataforma.
• (Informació detallada de l’avaluació a l’alumnat)
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10. Concloent…



Nous models, models disruptius…

https://bit.ly/3576Woc

https://bit.ly/2QXxmQT
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https://www.42.fr/

https://bit.ly/3576Woc
https://bit.ly/2QXxmQT
https://www.42.fr/


En Educació

no hi ha receptes…



però sí

ingredients…



A mode de resum…

1. Estem vivint en contextos inestables. Som a una “societat líquida” (Bauman), però hem de tenir

capacitat d’adaptació al canvi.  

2. Les realitats no són simples, són complexes. L’Educació ho és també:

– El “bé preuat” és la presencialitat. La part social és fonamental. Construir comunitat. I allò

presencial té el màxim valor.

– El professorat és la clau. 

– Allò digital és important, però no la “panacea”.

3. No sols es tracta de travessar aquest context actual excepcional, sinó de reflexionar sobre els elements

que componen l’Educació i decidir quines adaptacions cal fer.





Per a saber més:
APUNTA’T:

• Si vols seguir rebent informació apunta’t ací: 

https://forms.gle/qiJgPzhfS51x2i6U8

BIBLIOGRAFIA:
• Albert Sangrà (coord.) (2020). Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar 

en contextos presenciales discontinuos. Editorial UOC. https://bit.ly/32j1Tis

https://forms.gle/qiJgPzhfS51x2i6U8
https://bit.ly/32j1Tis


Rosabel Roig Vila

rosabel.roig@ua.es

mailto:rosabel.roig@ua.es

