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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectiu 

La introducció d’una manera efectiva del model de classe invertida, més conegut pel seu nom 
en anglès “flipped classroom”, requereix que els docents, apart de conèixer el model i potenciar 
algunes de les seves habilitats pedagògiques, disposin i dominin alguns recursos tècnics i 
didàctics. 

Aquest treball es planteja pensant en un docent que estigui interessat en introduir aquesta 
metodologia en les seves classes, i amb l’objectiu de donar-li les eines, els recursos i les 
pautes que garanteixin l’èxit i d’intentar resoldre els dubtes o problemes que es pugui  trobar. 

1.2 Formulació del problema 

Es reconegut que la millor manera de consolidar coneixements i d’aprendre, és posant-los en 
pràctica. I per això els professors en la seva programació apart de les activitats expositives, 
dissenyen tota mena d’activitats, en grups o individuals, dintre o fora de l’aula.  

Pel que fa a les activitats que es proposen per a fer a casa, pel que he pogut parlar amb 
companys del màster i docents i la meva experiència al Pràcticum he pogut comprovar que no 
sempre tenen el resultat desitjat en termes educatius, ja que molts alumnes les fan amb poca 
qualitat, o errònies, o directament no les fan. 

Hi poden haver diferents factors, entre els que es pot destacar el fet que l’alumne no hagi 
consolidat prou els nous coneixements per a abordar-les i no trobi un referent, un company o la 
família, que li pugui resoldre els dubtes, generant-li certa frustració i portant-lo a realitzar una 
tasca de mínims o no realitzar-la. 

I són aquestes activitats que normalment es proposen les que permeten arribar als nivells més 
alts del procés cognitiu segons la Taxonomia de Bloom (revisada

1
 per Lorin Anderson i David 

Krathwohl), facilitant la perdurabilitat de l’aprenentatge (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Taxonomia de Bloom revisada 
Extret de http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 

 

Com a professors, no hauríem de posar més focus i acompanyar als alumnes en aquest procés 
d’aplicació dels coneixements? Com creiem que l’alumne aprofita més la nostra presència a 
l’aula, rebent els continguts o resolent dubtes amb nosaltres o els companys durant la seva 
aplicació? 

Preguntes com aquestes, i la disponibilitat de determinada tecnologia, van portar l’any 2007 a 
uns professors a invertir els papers en les seves classes de Química i moure les activitats 
expositives, les de transmissió d’informació, fora de l’aula, de tal manera que l’alumne pugui 
tenir accés als continguts quan vulgui i des d’on vulgui, i convertint l’aula en un lloc estrictament 

http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php
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d’aprenentatge, que no d’ensenyament, on es facin totes les activitats orientades a consolidar 
coneixements (Fig. 2). 

 

Fig. 2 L’aula com a lloc d’aprenentatge, no d’ensenyament 

Imatge procedent de http://www.knewton.com/flipped-classroom/ 

Però no és tracta només de que el professor faci vídeos amb el material expositiu i els posi a 
disposició dels alumnes, seguiran havent-hi altres tipus d’activitats per a fer a casa, però com a 
part d’activitats que es finalitzaran a l’aula. 

A més a més el material pot ser generat pel professor, per altres professors, o pels mateixos 
alumnes. 

1.3 Justificació 

La qualitat del sistema educatiu d’un país no és tan sols un indicador dels nivells de 
desenvolupament i de benestar assolits, sinó també dels que hi haurà en el futur. És per això 
que, d’una manera recurrent, l’ensenyament, i, concretament, el problema del fracàs escolar 
són objecte de debat. Un problema considerat al nostre país de primer ordre, ja que les dades 
ens situen en una taxa de fracàs escolar per sobre de la mitjana Europea o dels països de 
l’OCDE

2
. 

Hi ha molts factors que influeixen en aquest fracàs (socials, econòmics, de gènere, culturals, 
institucionals, etc.), però mentre podem esperar els canvis a nivell oficial, per exemple amb 
l’enèsima reforma de la llei d’educació, com la LOMCE que ara tenim sobre la taula, amb 
innovacions com la que es planteja es poden introduir petits canvis en l’actual sistema que 
potser poden arribar a generar grans resultats, una mena d’efecte papallona. Les experiències 
que he pogut consultar, la majoria de països anglòfons, sembla que així pot ser, tot i que falta 
veure com s’adapta a la nostra cultura, ja que és important la participació  tant dels professors, 
que hauran de crear o buscar el material i les activitats de classe, com dels alumnes, que 
hauran de revisar el material per a que la metodologia sigui eficaç. 

http://www.knewton.com/flipped-classroom/
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2 MARC DE REFERÈNCIA 

2.1 La classe invertida o “Flipped Classroom” 

Molts educadors, sobretot a països anglosaxons, estan experimentant amb el model de "flipped 
classroom" o "classe invertida". 

En què consisteix? 

Encara que no existeix un únic model, aquesta estratègia inverteix els models tradicionals 
d'ensenyament, fent que els alumnes tinguin accés als continguts des de fora de la classe i 
traslladant els deures dins de l’aula. 

El mètode tradicional representa el professor com la persona que imparteix els continguts a 
l’aula i demana deures que l’alumne ha de fer a casa pel proper dia. En el nou model es 
requereix que els alumnes tinguin accés previ al material amb els continguts, ja siguin 
documents, àudios o vídeos, a casa, en el seu propi espai, al seu ritme i tantes vegades com 
vulguin, i normalment amb la possibilitat d’estar en constant comunicació amb altres alumnes i 
professors amb debats en línia mitjançant algun LMS (Learning Management System). És en la 
classe on els conceptes es consoliden amb l'ajuda del professor, que estarà sempre al costat 
exercint com a guia, i dels mateixos companys. 

Així, els estudiants reben un feedback instantani, ja que els professors tenen més temps per 
ajudar els estudiants i explicar els conceptes més difícils. A més els estudiants no se senten tan 
frustrats ja que treballar a classe minimitza aquest problema. Els professors revisen els 
conceptes que els estudiants no comprenen ja que resolen les qüestions que plantegen de 
forma individual i un cop a classe donen suport als alumnes que no tinguin accés a Internet o 
no tinguin l'ajuda dels seus pares a casa. 

Tot i que el model pot no basar-se en tecnologia, és aquesta la que ha permès potenciar 
aquesta alternativa, i junt amb les activitats d'aprenentatge i d’avaluació constitueixen els 
components clau d'aquest model. Tots influencien l'entorn d'aprenentatge de l'estudiant de 
manera fonamental. 

Com va aparèixer? 

Fa molts anys que en diferents disciplines es fa servir aquesta estratègia. Barbara Walvoord i 
Virginia Johnson Anderson el recomanen en el seu llibre “Effective grading: A tool for learning 
and assessment” de l’any 1998

3
, en aquest cas sense un us específic de la tecnologia.  

L’any 2000 també parlen els professors Maureen Lage, Glenn Platt, and Michael Treglia  de la 
seva experiència en un curs d’introducció a l’economia a la Miami University, on van seguir un 
model que ells anomenen inversió de l’aula, i la publiquen en “The Journal of Economic 
Education”

4
. Es tracta d’una experiència on busquen adaptar-se als diferents estils 

d’aprenentatge dels seus alumnes, recolzant-se en material multimèdia (cintes de vídeo o 
diapositives amb veu) com a suport per a fer-los arribar els continguts abans de treballar el 
tema a l’aula. 

Quasi en paral·lel, Catherin H. Crouch i Eric Mazur, de la Universitat de Harvard, publiquen
5
 els 

resultats dels seus 10 anys d’experiències fent servir la metodologia denominada “Instrucció 
entre parells (Peer Instruction)” a les seves classes de Física, i que els va donar com a resultat 
una millora destacable en els resultats acadèmics obtinguts pels seus alumnes. Una 
metodologia que també es basa en que els alumnes accedeixin als continguts fora de l’aula, en 
aquest cas mitjançant lectures, per a consolidar-los a l’aula mitjançant discussions en grup amb 
altres companys. 

L’any 2001 va ser també l’any en que Thinkwell, una empresa dedicada a produir material 
didàctic multimèdia, va crear el primer vídeo-llibre i això va facilitar alguns investigadors 
experimentar la metodologia de la classe invertida amb aquest tipus de material. Es el cas de 
Jeremy Strayer per al seu treball de Doctorat l’any 2007

6
. 
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Però van ser dos innovadors els que van jugar un paper fonamental en l’interès actual per 
aquesta estratègia: els professors Jonathan Bergman i Aarom Sams de l'institut Woodland Park 
a Colorado, EUA. L'any 2007 van descobrir un programari per a gravar presentacions en 
PowerPoint i publicar les seves lliçons de Química a Internet per a aquells estudiants que 
havien faltat a les classes. I van comprovar, sorpresos, com els vídeos no només el veien els 
alumnes absents. Les lliçons en línia es van anar ampliant i es van propagar ràpidament. Tots 
dos professors van començar a donar xerrades a altres professors sobre els seus mètodes 
d'ensenyament així que la resta de professors van començar a utilitzar els vídeos en línia i 
vídeo podcasts per a ensenyar als alumnes fora de l'aula, reservant el temps de classe per a 
exercicis en grup i exercicis de revisió de conceptes. Aarom va rebre l’any 2010 el Premi 
Presidencial per l’Excel·lència en l’Ensenyament de Ciències

7
, un premi que Bergman també té 

des de l’any 2002, i tots dos l’any 2012 escriuen un dels llibres de referència: “Flip your 
classroom”

8
. Un llibre ple d’experiències, idees i lliçons apreses. 

El concepte es va fer encara més popular arran de la presentació que va fer Salman Khan, 
creador de la Khan Academy

9
 amb el suport de Google i Bill Gates, en una xerrada que va tenir 

lloc el 2011 dintre de les activitats de TED, sigles de “Technology Entertainment, Design” que 
pertanyen a una organització sense afany de lucre que des de l’any 1984 està dedicada a 
“Idees que val la pena difondre” (Ideas Worth Spreading). El nom de la xerrada era: “Fem servir 
el vídeo per a reinventar la educació” 

http://www.ted.com/talks/lang/en/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html 

Poc desprès la mateixa TED va iniciar el seu projecte TED-Ed, en aquest cas amb el lema 
“Lliçons que val la pena compartir” (Lessons Worth Sharing), i amb la idea de fer-les servir en 
entorns de Classe Invertida

10
. 

Per què s'està aplicant? 

Sempre que parlem d’introduir noves tecnologies a l’ensenyament o educació, molts professors 
pensen en com incorporar-les a la seva aula d’una manera innovadora. Així a les aules hem 
vist com hem anat passant de les pissarres i els guixos a introduir projectors de diapositives, o 
retroprojectors, pantalles i equips de vídeo, videoprojectors connectats a un ordinador o, 
darrerament, les Pissarres Digitals Interactives o PDI’s. 

Però al final en la majoria de les ocasions es converteixen en un suport per a repetir un model 
d’aula del segle XIX per a formar persones del segle XXI. 

 

Fig. 3 Aules d'ahir i d'avui 

Imatges procedents de http:// www.colegiodelecaroz.com i 

http://web.educastur.princast.es/ies/llanera 

En aquest sentit, el filòsof José Antonio Marina va comentar a la seva ponència inaugural del I 
Congrés Internet a l’Aula l’any 2008

11
, que si ens visités una persona procedent del segle XIX 

veuria clarament quant han canviat tots els sectors d’activitat: les fàbriques automatitzades, els 
bancs amb caixers automàtics i el diner de plàstic, els hospitals plens de maquinaria sanitària, 
la telemedicina… En canvi, si anés a l’aula de un col·legi es trobaria la mateixa situació que en 
la seva època, es a dir, el professor davant de la pissarra adreçant-se a uns alumnes asseguts 
als seus pupitres o taules (veure Fig. 3). 

http://www.ted.com/talks/lang/en/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html
http://web.educastur.princast.es/ies/llanera
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A aquest escenari es sumen, en el cas d’Estats Units, on hi ha un gran interès per aquesta 
solució, en primer lloc unes xifres alarmants d'abandonament escolar, on només el 75,5% dels 
estudiants acaben els estudis segons les estadístiques del 2008

12
. I en segon lloc pel 

desenvolupament tecnològic que ha facilitat la creació dels vídeos en línea i l'accés dels 
estudiants a aquests. 

Quins resultats s’observen on s’aplica? 

Un cas d’èxit destacable és el d’un institut de Michigan, Clintondale High School
13

, on l’any 
2010 es va introduir sobre 140 alumnes de la manera següent: 

 Els professors van crear 3 vídeos per setmana d'entre 5 i 7 minuts de durada. 

 Els estudiants van veure els vídeo des de casa. 

 El temps de classe va ser emprat per a activitats en grup per a il·lustrar els conceptes. 

 

Els resultats van ser sorprenents com podem observar en la següent taula: 

Assignatura % 
suspens 

% suspens 
"Flipped Classroom" 

Llengua 52 19 

Matemàtiques 44 13 

Ciències 41 19 

Socials 28 9 

 

A tot això cal sumar-hi una reducció de problemes de disciplina del 66%. Aquests resultats els 
van portar a estendre el model a tot el centre l’any 2011. 

I aquest són alguns dels comentaris que fan centres que fan servir aquesta metodologia
14

: 

 Highland Village Elementary School 

Ens permet canviar els pupitres per entorns més còmodes i informals. 
Els alumnes estan animats per a portar tecnologia a les classes. 
Aquesta innovació sembla estar donant els seus fruits. 
 

 Allen High School 

Tant alumnes com professors estan gaudint del canvi. 
Permet als alumnes treballar al seu propi ritme. 
 

 Stonebridge Elementary School 

Permet facilitar l’atenció a la diversitat per als que requereixen ampliació o reforç. 

 Woodland Park High School 

Els vídeos per si mateixos no fan la metodologia efectiva, si no tot el conjunt 
Permet disposar de més temps per a fer una atenció individualitzada, construint millors 
relacions i potenciant la motivació. 
 

 Bullis School 

Permet cobrir més material. 
Ha augmentat el nombre d’excel·lents. 
 

 East Grand Rapids High School 

Permet disposar de més temps per a experiments al laboratori o d’interacció amb els 
alumnes. 
Els alumnes han de ser responsables. Si no veuen el vídeo no obtindran els beneficis. 
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 Algonquin College 

Aconseguim un ambient relaxat a les classes i un elevat índex d’assistència 

 Arapahoe High School 

Permet a l’alumne aprendre quan i on vol, amb la possibilitat de veure el vídeo totes les 
vegades que vulgui. 
És important que els estudiants tinguin suport quan estant practicant el que han après. 
 

Com es pot observar el gruix de les experiències les he trobat en països anglòfons, centrant-
me en les d’Estats Units. Però també es troben algunes a França  

http://www.classeinversee.com/ 

Canadà 

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130107.OBS4612/au-canada-une-nouvelle-
pedagogie-pour-aider-les-eleves.html 

Holanda 

http://flipped-learning.com/?p=1238 

O també Turquia 

http://edudemic.com/2013/03/how-flipping-the-classroom-is-working-in-turkey/ 

No he aconseguit trobar experiències significatives en Catalunya o Espanya. Aquesta seria una 
de les experiències que he trobat a Espanya, on s’ha aplicat a 2n de Geografia de Batxillerat, 
però no arriba a una conclusió clara. 

http://recursosgeograficos.com/2012/10/13/un-intento-de-clase-invertida-o-flipped-classroom/ 

No existeixen veus crítiques? 

Existeixen també crítiques, per descomptat. Hi han algunes crítiques que provenen de 
professors que no han intentat aquesta metodologia i que es centren en destacar els problemes 
que es preveuen per a implementar el model. Per exemple, la del professor Derik Waddell al 
seu blog “Teach the Cloud”

15
, on remarca el fet que potser no tots els alumnes tinguin accés a 

Internet des de casa. Aquest és un problema ja identificat i que haurem de tenir present, però 
no és un obstacle insalvable i haurem de sospesar a l’hora de decidir si apliquem el model. 

També es poden trobar les que provenen de professors o professores que sí han experimentat 
l’estratègia i la critiquen a partir de la seva experiència. Alguns perquè no els arriba a funcionar 
com esperaven, ja sigui en terme del grau de millora del resultats o el temps que es triga a 
obtenir-los. Altres provenen de docents que l’han aplicat, fins i tot amb cert èxit, però finalment 
l’han deixat d’utilitzar, com és el següent cas, on el model ha anat evolucionant i on destaca un 
altre punt controvertit del model: al final es basa en que els alumnes facin “deures”. 

http://plpnetwork.com/2012/10/08/flip-love-affair/ 

En qualsevol cas, hem de tenir clar que estem parlant d’una estratègia que no té perquè ser 
aplicable a totes les matèries, o a tots els temes, o per tots els professors. Coneixent-la, i tenint 
en compte la nostra matèria, els nostres alumnes, els nostres recursos, les nostres habilitats i 
les nostres limitacions, haurem de decidir si l’apliquem i, si és el cas, com l’apliquem. 

Veurem als següents apartats tot un recull de recursos i propostes per a poder implementar la 
nostra classe invertida. 

 

 

http://www.classeinversee.com/
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130107.OBS4612/au-canada-une-nouvelle-pedagogie-pour-aider-les-eleves.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130107.OBS4612/au-canada-une-nouvelle-pedagogie-pour-aider-les-eleves.html
http://flipped-learning.com/?p=1238
http://edudemic.com/2013/03/how-flipping-the-classroom-is-working-in-turkey/
http://recursosgeograficos.com/2012/10/13/un-intento-de-clase-invertida-o-flipped-classroom/
http://plpnetwork.com/2012/10/08/flip-love-affair/
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Vols saber-ne més? 

Si en vols saber més aquest és un petit recull on pots trobar més informació i experiències 
sobre el model de classe invertida 

 Flipped Learning Network: http://flippedclassroom.org/ 

Comunitat en línea de pràctica educativa feta per i per a professionals de l’educació 
que fan servir la metodologia. Creada per Jonathan Bergman i Aarom Sams, està 
centrada en la utilització de vídeos com a suport. A dia d’avui (05/6/2013) compta amb 
12648 membres que s’organitzen al voltant dels 88 grups de discussió. Grups per a 
tractar sobre experiències segons el nivell educatiu o la matèria, o concrets d’alguna 
eina per a la creació de vídeo, o per països o estats, i el de Espanya només tenia un 
membre i amb mi dos. 

 Flipped Learning: http://flipped-learning.com 

Pàgina personal de Jonathan Bergman amb diferents recursos. 

 Youtube: http://www.youtube.com 

Si introduïm el terme “Flipped classroom” obtenim aproximadament 36.700 resultats, 
amb explicacions del model, com la que fa Aaron Sams en el següent vídeo: 

The flipped classroom explained in 22 minutes 

http://www.youtube.com/watch?v=HLLciZdUpDc 

O el canal que tenen Jonathan i Aarom: 

http://www.youtube.com/learning4mastery 

O la col·lecció de vídeos que presenta el Friday Institute dins el seu projecte FIZZ
16

 per 
resoldre alguns dubtes que podem identificar sobre el model: 

Katie Gimbar's Flipped Classroom – FAQ 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLB632EC24182B4D40 

O exemples de vídeos que s’han creat per a aplicar la estratègia i que ens poden servir 
d’inspiració 

Long Division - Christine Munafo's Flipped Classroom - 4th Grade STEM 

https://www.youtube.com/watch?v=dJe3564yY-g 

 Twitter: http://www.twitter.com 

En aquesta eina de microblogging podem trobar el que es parla sobre la classe 
invertida fent una cerca de les etiquetes (conegudes com a hashtag) #flipclass ó 
#flipchat.  

 Scoop.it: http://www.scoop.it 

Eina col·laborativa per a la curació de continguts on també podrem trobar, fent servir la 
seva eina de cerca, explicacions, experiències. Per exemple: 

http://www.scoop.it/t/the-flipped-classroom 

http://flippedclassroom.org/
http://flipped-learning.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=HLLciZdUpDc
http://www.youtube.com/learning4mastery
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB632EC24182B4D40
https://www.youtube.com/watch?v=dJe3564yY-g
http://www.twitter.com/
http://www.scoop.i/
http://www.scoop.it/t/the-flipped-classroom
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3 IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL 
Encara que ja he comentat que el model de classe invertida no és únic i cada professor pot 
adaptar-lo al seu estil docent i les seves fortaleses, o al perfil dels seus alumnes, es pretén 
donar unes pautes genèriques i sobre tot un ventall de recursos tant tècnics com educatius per 
a intentar garantir l’èxit. 

Plantejant la implementació com un projecte es poden contemplar les següents fases: 

Fase Tasques 

Diagnosi Anàlisi de la situació actual 
Definició d’objectius 
Identificació de riscos 

Disseny Avaluació de les opcions 
Identificació d’indicadors 
Definició del pla d’acció 

 Recursos 

 Formació 

 Etapes 

Desplegament Aprovació de la direcció del centre 
Formació del docent 
Creació o selecció de material 
Disseny d’activitats 
Preparació d’estudiants i famílies 
Aplicació 

Seguiment Seguiment de fites 
Detecció de problemes o millores 
Correccions del model 

Millora contínua Obtenció d’indicadors 
Anàlisi dels resultats 
Valoració dels resultats 
Propostes de millora 

3.1 Motivació del docent 

El primer que hem d’aconseguir per a portar a terme amb èxit un canvi d’estratègia com el 
proposat en la nostra activitat docent és estar motivats. És fonamental i imprescindible. 

Per a aconseguir aquesta motivació algú pot pensar en que una època de retallades no és un 
bon moment per a demanar-la a un professor, pensant en el models de motivadors extrínsecs 
tradicionals basats en la recompensa econòmica. No ajuda el fet que un professional vegi 
reduïts els seus ingressos, però també hi han estudis que demostren que la motivació per a 
introduir millores en la nostra activitat en moltes situacions, sobre tot vinculades a la creativitat, 
no ve condicionada perquè algú ens prometi una recompensa econòmica. Daniel Pink, en el 
seu llibre “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us”

17
, presenta alguns d’aquests 

experiments i identifica tres elements motivadors claus en l’àmbit professional en general i que 
considero d’aplicació en l’entorn educatiu: 

 Autonomia, tenir el control de la nostra activitat 

 Domini de l’activitat, per a sentir-nos segurs 

 Tenir uns objectius definits 

Pel que fa a l’autonomia que tenim com a professors, aquesta no és il·limitada ja que tenim 
tota una legislació que hem de seguir pel que fa a currículum, matèries, continguts, 
competències o criteris d’avaluació, però tant la LOE

18
 com la LEC

19
 defensen si més no 

l’autonomia pedagògica dels centres, una autonomia que es tradueix en el seu projecte 
educatiu. 
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En aquest sentit haurem de tenir present que la nostra proposta per una banda ha d’encaixar 
en la legislació actual i, d’altra, haurà de ser aprovada per la direcció del centre i incorporada al 
seu projecte educatiu. L’encaix legislatiu és fàcilment assolible ja que no parlem de canviar 
continguts o criteris d’avaluació, si no de una altra manera de apropar els continguts als 
alumnes o de unes activitats avaluatives diferents. 

L’aprovació pel part de la direcció, que serà la primera tasca de la fase d’implementació, 
requerirà una argumentació convincent sobre els beneficis que aportarà, especialment si a més 
podem requerir algun recurs que representi un cost econòmic (una càmera de vídeo, un 
micròfon de qualitat, una tauleta digitalitzadora, etc.). Però serà durant les fases de diagnosi i 
disseny on recopilarem els arguments que justifiquen la nostra iniciativa. 

Per a assolir el domini que ens permetrà enfrontar-nos amb confiança a aquesta estratègia 
haurem d’identificar les nostres mancances en els aspectes que juguen un paper fonamental: el 
tecnològic, per a la creació de material multimèdia o la utilització d’eines de suport 2.0; o el 
pedagògic, per a definir les activitats a l’aula o avaluatives. Tindrem diferents alternatives, que 
aniran des de la més conservadora, on podem no crear el material si no escollir-lo entre el que 
podem trobar disponible a la xarxa i fer servir activitats que ja coneixem; a la més exigent, on 
podem crear material propi de qualitat i incorporar activitats de les que no tenim experiència, 
amb la qual cosa caldrà identificar en la fase de disseny algun pla de formació. 

Els objectius els definirem nosaltres, però per a que puguin ser motivadors, a l’hora d’escollir-
los hauríem de assegurar-nos que segueixin els criteris coneguts per les seves sigles en anglès 
com SMART: 

 Specific = eSpecífic: clars respecte als canvis que es produiran 

 Measurable = Mesurable: quantificables 

 Achievable = Assolible: que estiguin a l’abast amb les capacitats i recursos disponibles 

 Realistic = Realista: amb un nivell de canvi raonable 

 Time-Bound = limitat en el Temps: amb una data de finalització 
 

3.2 Diagnosi 

Com a part de l’autonomia que ha de contribuir a la nostra motivació és clau que la decisió 
d’introduir un canvi de model com aquest sigui presa per nosaltres i no imposada. 

I per a prendre aquesta decisió el primer que hem de fer és, d’una banda, conèixer la 
metodologia, identificant els possibles beneficis que pot aportar-nos a la nostra acció docent. Al 
capítol 2 - MARC DE REFERÈNCIA pretén oferir una aproximació i permet identificar els  
beneficis més importants: 

 Millora dels resultats dels alumnes 

 Reducció de la conflictivitat a l’aula 

 Augment de la motivació 

 Facilita l’atenció a la diversitat per als que requereixen ampliació o reforç, permetent 
dedicar més temps a l’atenció personalitzada 

 Permet cobrir més material 

 Augment de l’índex d’assistència 

 Fa protagonista a l’alumne dels seu aprenentatge, permetent-li accedir als continguts 
des d’on vulgui i quan vulgui 

Així com alguns possibles riscos que haurem de sospesar: 

 Esforç inicial per a crear els materials i dissenyar les activitats 
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 Problemes d’accés dels alumnes al material fora de l’aula 

 Es basa en que l’alumne faci els “deures” 

I d’altra banda hem de fer l’anàlisi del nostre entorn educatiu: la nostra assignatura, les nostres 
habilitats, el nostre centre, els nostres alumnes i els recursos disponibles. Un primer anàlisi de 
la nostra acció docent i el seu principal objectiu, aconseguir el màxim aprenentatge de cadascú 
dels nostres alumnes, per tal de prendre la decisió d’aplicar aquesta metodologia per a millorar 
algun o alguns aspectes, els quals determinaran els nostres objectius. 

L’objectiu primari serà la millora dels resultats acadèmics, però haurem d’identificar entre els 
beneficis de aquest model altres objectius que creiem contribuiran a assolir aquest primer de 
manera decisiva: augmentar la motivació, reduir la conflictivitat, millorar l’atenció a la diversitat, 
etc. 

També valorarem els riscos i determinarem si són salvables en el nostre escenari: 

 Estem disposats a fer l’esforç? 

Si hem arribat fins aquí es suposa que si, que tenim inquietud i voluntat per canviar 
alguna cosa del nostre dia a dia pel benefici dels alumnes. Una altra cosa és que ens 
faltin capacitats o recursos tècnics, que haurem d’identificar per a aconseguir-los 
mitjançant formació o inversió. 

 Podran els nostres alumnes tenir accés al vídeo? 

Encara que es pot aplicar el model sense la utilització de vídeos, també és cert que no 
cal que l’accés a aquest hagi de ser mitjançant Internet. Per a alumnes que no tinguin a 
casa connectivitat es poden plantejar diferents alternatives: gravació de DVD’s o en un 
llapis USB, accés a l’aula d’informàtica al final del dia, o reservar els primers minuts per 
a que alguns els vegin a l’aula. 

 Com faré que els alumnes mirin els vídeos? 

S’ha d’incloure alguna activitat de tipus avaluativa prèvia a l’activitat a l’aula per a 
comprovar-ho. Hi hauran alguns que no ho han vist, segurament els mateixos alumnes 
que no fan habitualment els deures en el mode tradicional, però podrem dedicar-los 
més temps durant les activitats guiades. 

I abans de començar la fase de disseny també haurem de ser conscients de fins a on pensem 
que podrem arribar si hem de demanar recursos econòmics al centre o el departament, ja sigui 
per a aconseguir formació o material. En qualsevol cas sempre serà aconsellable plantejar de 
partida una alternativa que requereixi poca o cap inversió, per a una vegada implementada i 
analitzats els resultats disposar de més arguments per a anar a solucions on sigui necessària 
una major despesa. 

3.3 Disseny 

Com ja he comentat, quan parlem de Classe Invertida no existeix un model únic si no que 
darrera d’aquestes paraules hi ha una amplia varietat de pràctiques docents que podrien inclús 
no basar-se en l’ús de vídeos. Aquest fet no facilita el disseny de la solució però, d’altre banda, 
ens permet un ampli grau de flexibilitat. Una flexibilitat tant a l’hora de fer el disseny inicial com 
a l’hora d’anar adaptant-lo en funció dels resultats que puguem obtenir mesurant l’efectivitat de 
la seva aplicació. El mateix Aaron Sams explica en les seves xerrades, com la que va fer per a 
presentar aquesta metodologia a educadors en la American Chemical Society l’any 2011

20
, 

com ha anat evolucionant la aplicació que ell ha fet servir a les seves classes des de les 
primeres gravacions directes de les intervencions a l’aula per a que els alumnes poguessin 
repassar a posteriori els continguts, a pre-gravar els vídeos i demanar el seu visionat previ per 
a poder treballar-los a l’aula. 

Podem aprofitar la experiència d’aquest professor, o d’altres, i anar a la seva darrera evolució 
del model, però per exemple en el cas de Aaron fa servir algunes metodologies que ara mateix 
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no conec suficientment per a incloure-les i quedarien fora del plantejament que faré. Un 
plantejament que no és tant el donar un model a seguir si no una proposta de recursos tècnics i 
metodològics que considero permetrien abordar un canvi com el que suposa la Classe 
Invertida, sempre pensant, això si, que aquesta es basarà en l’ús de vídeos per a que els 
alumnes accedeixin als continguts i en metodologies vistes durant el Màster. 

Per a definir el disseny hem de tractar els 3 elements claus que formaran part del plantejament 
de Classe Invertida: 

 Vídeos educatius 

 Activitats a l’aula 

 Avaluació 

3.3.1 Vídeos educatius 
És l’aspecte tecnològic de la solució i pel que he pogut veure en la meva experiència en el 
centre pot suposar una barrera per a alguns professors. Quan la tecnologia està transformant 
molts aspectes de la nostra societat, la manera de relacionar-nos, de consumir, de fer-nos 
sentir, d’accedir a la informació, el que m’he trobat a les aules és un alumnat molt diferent al 
que recordo de quan tenia la seva edat, però un escenari en la majoria de les classes molt 
semblant, amb uns docents que s’apropen tímidament a l’ús de la tecnologia a les aules. 

I per a intentar salvar aquesta barrera aportaré un bon nombre d’opcions que permeti a cada 
professor escollir la que millor s’adapti a ell, ja sigui per simplicitat, per funcionalitat, per qualitat 
o per aspectes econòmics. 

Però apart de seleccionar el tema on volem començar a aplicar el model, que marcarà els 
continguts que volem transmetre mitjançant un vídeo, la primera decisió serà si aprofitarem un 
vídeo que algú altre hagi creat o si serà de creació pròpia. Si optem per la primera opció, on 
podem buscar vídeos? I si els creem, quins recursos (equipament, programari) ens calen? 

3.3.1.1 Vídeos creats per altres 

Crec que és important que el vídeo que fem servir tingui certa qualitat, no només en els 
continguts, si no també en termes audiovisuals o per la seva dinàmica. Estic també convençut 
que és molt millor que el creem nosaltres i se’ns vegi o se’ns escolti per tal que l’alumne el senti 
com a extensió de l’aula i senti certa vinculació. Però si no tenim temps, o no dominem encara 
el programari per a la creació o edició de vídeo, o no ens sentim còmodes davant la càmera o 
el resultat no creiem que és prou bo, sempre podem recórrer a vídeos que han creat altres 
professors sobre el tema que volem tractar. I cada vegada hi han més vídeos educatius a la 
xarxa, fet al que contribuirem si en el cas que decidim crear-los nosaltres també els compartim.  

Si optem per fer servir vídeos d’altres, aquests son els principals llocs d’Internet on podem fer 
recerques de gravacions amb contingut educatiu per a aprofitar en la nostra classe invertida. 

 Youtube (http://www.youtube.com) 

Potser si pensem en vídeos ens vingui al cap la principal plataforma de vídeos a Internet, 
Youtube, on hi podrem trobar, entre la infinitat de vídeos de diferents tipus que conté, 
vídeos educatius de diferents qualitats, no sol en termes d’imatge si no pedagògiques. Però 
amb la quantitat de vídeo existents, i que s’estima augmenten a raó de 72 hores de vídeo 
per minut

21
, no és una tasca fàcil aquesta recerca. Per sort la mateixa plataforma ha creat 

un servei centrat en recollir vídeos només de caire educatiu: Youtube EDU.  

 Youtube EDU (http://www.youtube.com/education)  

L’any 2008 el “New Media Consortium” i el “EDUCAUSE Leraning Inititative” identificaven en el 
seu informe “2008 Horizon”

22
, arrel de l’èxit de Youtube, que la facilitat en la creació de vídeos i 

la seva compartició seria una tecnologia clau en els entorns educatius, i només un any desprès 
es crea aquesta plataforma on s’ofereixen inicialment 20.000 vídeos que formen part d’uns 200 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/education
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cursos de prestigioses universitats. Avui hi han més de 700.000 vídeos tant per 
a primària o secundària, com per a nivell universitari o d’educació contínua. 
Ens permet navegar per diferents categories, on podem escollir el país 
d’origen; o fer cerques per paraules. Podem trobar material en castellà e inclús 
alguna cosa en català, però també permet afegir a vídeos en anglès subtítols 
traduïts automàticament al castellà o al català.  

 Khan Academy (https://es.khanacademy.org/)  

Salman Khan va crear aquesta acadèmia a partir de la seva experiència per 
a ajudar a una cosina a quilòmetres de distància amb l’àlgebra. Era l’any 
2004 i ho va fer creant vídeos que publicava a Youtube. I va comprovar que 
altres persones també els veien i li agraïen. Això el va portar a crear la 
acadèmia per a crear material educatiu accessible gratuïtament des de 
qualsevol lloc del món. I entre els que van fer servir aquests vídeos es 
trobava Bill Gates, el qual mitjançant la seva Fundació va donar suport a la 

seva iniciativa.  

A partir de l’any 2011, arrel de la xerrada ja comentada, sovint es lliga el terme de Flipped 
Classroom amb els vídeos que ens presenta aquesta organització sense ànim de lucre. Però 
és només un recurs més que tenim per a localitzar un vídeo que s’adapti als continguts que 
volem transmetre. Conté més de 4000 vídeos adreçats a primària, secundària o batxillerat i 
molts d’ells estan traduïts al castellà. 

 iTunes U (http://www.apple.com/education/itunes-u/)  

És la proposta d’Apple, creada l’any 2007, per a oferir, mitjançant la seva eina 
iTunes i una aplicació en el seus dispositius mòbils (telèfons o tauletes), 
continguts educatius gratuïts per a tots els nivells educatius, des de primària a 
la universitat. 

L’any 2010 ja disposava de més de 350.000 classes magistrals i recursos educatius de més de 
800 institucions de arreu del món

23
: Yale, Stanford, Oxford, Cambridge o el MIT, però també 

UPC, UOC, UB ó UAB. 

 TED-Ed (http://ed.ted.com) 

Com a extensió de la filosofia de TED de difondre grans idees ha 
nascut aquest mateix any 2013 TED-Ed, una plataforma on es fa una 
cuidada selecció de vídeos educatius. Però va una mica més enllà, 
permetent als usuaris crear a partir de qualsevol vídeo educatiu una 
lliçó afegint tests, o enllaços per a aprofundir més el tema , o 
discussions, dintre del procés que ells anomenen invertir el vídeo (Flip 

the video); i una vegada creada compartir-la de manera pública o privada. La seva intenció amb 
aquesta iniciativa és d’una banda facilitar als professors poder provar el mètode de Classe 
Invertida (ells parlen de Flip Teaching), i d’altra que es comparteixi aquelles lliçons que 
funcionen. 

 Utubersidad (http://utubersidad.com) 

Iniciativa de la Universitat de Baixa Califòrnia, 
en Mèxic, per a recopilar vídeos de certa 
qualitat i en castellà que es poden trobar a 
Youtube. Actualment conté uns 10.000 vídeos 
organitzats per assignatures. 

 Educatube (http://www.educatube.es) 

És tracta d’una iniciativa iniciada l’any 2011 per un grup 
d’estudiants de pedagogia de la Universitat de Barcelona per a 

https://es.khanacademy.org/
http://www.apple.com/education/itunes-u/
http://ed.ted.com/
http://utubersidad.com/
http://www.educatube.es/
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recopilar vídeos amb contingut educatiu, la majoria en castellà i alguns en català. 

 

 MestresClass (http://mestresclass.cat/)  

Mestresclass és un projecte iniciat aquest any 2013 impulsat per 
la UOC i l'ARA amb l'objectiu de donar suport a la creació de 
contingut audiovisual educatiu en català. S’inspiren en el 
concepte de Flipped Classroom segons indiquen a la presentació 

del projecte
24

, i ofereixen suport docent i tècnic per a la creació de continguts audiovisuals així 
com per a la seva difusió. Actualment no té molts vídeos però caldrà seguir la seva evolució. 

Però existeixen molts altres llocs a Internet on trobar vídeos educatius, sobre tot en anglès: 

 http://www.neok12.com/  

 http://www.teachertube.com   

 http://www.academicearth.org  

 http://techtv.mit.edu  

 http://www.schooltube.com  

 http://www.learner.org/resources/browse.html  

  

3.3.1.2 Creació pròpia de vídeos 

Com afirmava en l’apartat anterior considero que per a millorar l’efectivitat del vídeo com a mitjà 
transmissor de continguts educatius, sobre tot en l’àmbit de l’educació secundària, la millor 
opció és la seva creació per part del professor i, sobre tot, cal que s’identifiqui la seva imatge o 
la seva veu. Però aquesta opció requereix certes capacitats del docent i alguns recursos 
tècnics per a la seva gravació, edició i publicació. 

Una vegada tenim el tema a tractar i hem decidit crear el contingut, abans de crear un guió de 
com volem que sigui el vídeo haurem d’identificar quin tipus de vídeo pot resultar més adient, ja 
sigui pel tema que es tracta, pels recursos tècnics que disposem, o pels nostres coneixements. 

Passaré a presentar aquestes diferents tipologies i algunes opcions tecnològiques per a 
desenvolupar-les. 

3.3.1.2.1 Gravació a l’aula 

La primera opció que podem pensar és gravar-nos mentre impartim la nostra classe i d’aquesta 
manera aprofitar aquesta gravació per al curs vinent. Una solució que pot anar des de 
simplement disposar una càmera de vídeo sobre un trípode gravant la nostra intervenció, com 
aquest exemple (Fig. 4), 

http://mestresclass.cat/
http://www.neok12.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.academicearth.org/
http://techtv.mit.edu/
http://www.schooltube.com/
http://www.learner.org/resources/browse.html
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Fig. 4 Gravació de classe (http://www.youtube.com/watch?v=bdrn4R4LS-0) 

a solucions més complexes on es graven i es poden presentar a la vegada la imatge del 
professor, les dispositives que donen suport a la presentació o inclús notes addicionals, per a la 
qual cosa trobem diferents solucions al mercat. 

 

Fig. 5 Gravació amb echo360 (http://echo360.com/) 

http://www.youtube.com/watch?v=bdrn4R4LS-0
http://echo360.com/
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Fig. 6 Gravació amb Panopto (http://www.panopto.com) 

 

Fig. 7 Gravació amb Tegrity (http://www.tegrity.com) 

 

Fig. 8 Gravació amb KnowledgeVision (http://www.knowledgevision.com/)  

Amb aquestes darreres opcions(Fig. 5 a 8), encara que segur que podem aconseguir uns 
resultats de molt millor qualitat i, per tant, impacte, és molt més complexa i requereix uns 
coneixements i uns recursos tècnics i econòmics que queden fora de l’abast la majoria de 
centres i professors. És una solució que trobem més en àmbits universitaris o en conferències, 
on inclús es fa difusió en directe, però que he volgut incloure-les com a referència. 

http://www.panopto.com/
http://www.tegrity.com/
http://www.knowledgevision.com/
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Si optem per la primera opció plantejada, una opció molt més simple que només requereix una 
càmera de vídeo i aprofitar la mateixa classe que impartim, podem disposar fàcilment d’una 
llibreria de vídeos de lliçons que podem fer servir més endavant per a aplicar el model. Però 
aquesta simplicitat considero que porta a generar uns vídeos de baixa qualitat, sobre tot en la 
part d’àudio perquè sense un processat de so o equips de qualitat es senten tots el sorolls de 
l’aula, un sorolls que en moltes aules de secundària poden inclús fer inaudible el resultat. 

Una primera millora seria fer la gravació a l’aula però sense alumnes, eliminant així els sorolls o 
les interrupcions que puguin produir els alumnes i d’aquesta manera aconseguir un vídeo més 
efectiu.  

Una altra opció que tenim per a, amb pocs recursos o recursos que podem trobar al centre, 
millorar el resultat en alguns casos, dependrà dels continguts i com volem desenvolupar-los, és 
tenir preparat en diferents plafons el text, fórmules o esquemes que d’altra manera aniríem 
escrivint a la pissarra (Fig. 9). Així, apart de reduir el temps de la gravació per no haver 
d’escriure durant la mateixa, ens permet organitzar millor el que volem remarcar fent servir 
colors i ens pot servir a la vegada de guió. 

 

Fig. 9 Lliçó amb plafons (Foto del perfil de Katie Gimbar al Facebook) 

Però si encara volem continuar escrivint, també ho podem fer en un paper i gravar el procés 
(Fig. 10). 

 

Fig. 10 Fent servir paper i bolígraf (Vídeo extret de www.sophia.org)  

Un següent pas seria fer servir en lloc de la pissarra de guix la digital interactiva (PDI), si en 
disposem al centre, i/o canviar els plafons per una presentació amb diapositives, feta amb 
Powerpoint, LibreOffice, Prezi o semblant. Però si pensem en aquestes eines com a suport a la 

http://www.sophia.org/
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nostra explicació, gravar la seva projecció a l’aula amb una càmera de vídeo fa perdre molta 
qualitat, com es pot apreciar a la següent imatge (Fig. 11). 

 

Fig. 11 Pissarra Digital.  
Imatge procedent de http://commons.wikimedia.org 

Per a solucionar-ho veurem en el següent apartat com fer gravacions del que passa a la 
pantalla d’un ordinador, el que s’anomena Screencast en anglès, ja sigui la presentació de 
diapositives, el que fem amb un programa de dibuix, o qualsevol altra programa que executem. 

En qualsevol cas aquest model de gravació a l’aula permet aconseguir crear vídeos d’una 
qualitat raonable només amb un trípode i una càmera de vídeo, un element que ja fa anys que 
el trobem als centres, o inclús en l’àmbit personal, i amb el qual ens podem sentir còmodes 
fent-lo servir. Serà també l’única alternativa si per a la lliçó requerim d’algun recurs concret que 
només tenim al centre, per exemple el laboratori de química o el taller de tecnologia. 

3.3.1.2.2 Gravació de la pantalla (Screencast) 

Amb la cada vegada més comú disponibilitat de projectors o pantalles digitals interactives a les 
aules, els professors moltes vegades acompanyen les seves intervencions amb material 
audiovisual, ja siguin presentacions preparades amb programes com el PowerPoint, el 
LibreOffice, el Prezi o similar, o un recull de notícies, fotos o vídeos relacionades amb el tema a 
tractar. També se aprofiten aquests mitjans per a projectar el que fem a l’ordinador mentre 
utilitzem alguna eina informàtica ó 2.0, ja sigui perquè la estem explicant (per exemple Word a 
Informàtica) o perquè és un suport per a transmetre els coneixements (un simulador 
d’electrònica digital a Tecnologia). 

Sigui com sigui, el que tenim és una activitat que va passant a la pantalla d’un ordinador i que 
projectem a l’aula per a que acompanyi la nostra explicació.  Si per a crear el vídeo de la nostra 
lliçó en el model de classe invertida volem incorporar el que es veu a l’ordinador, ja hem 
comentat abans que gravar amb una càmera la projecció dona un resultat de poca qualitat. 
Però veurem a continuació diferents possibilitats per a poder gravar el que passa a la pantalla 
de l’ordinador amb la millor qualitat possible i a la vegada enregistrar la nostra veu o fins i tot la 
nostra imatge.   

Aquesta és una alternativa que a més ens permetrà no haver de fer la gravació al centre, si no 
que la podrem fer tranquil·lament a casa nostra amb un mínim de equipament i amb una 
qualitat molt acceptable. 

L’equipament bàsic consisteix en el programa de captura de pantalla, que la majoria dels que 
veurem disposen d’una versió gratuïta i alguns ni tan sols requereixen de cap instal·lació al 
nostre ordinador, i un micròfon que pot anar incorporat amb els auriculars, i que poden costar 
des de menys de 13€ (segons preus de Google Shopping

25
 el dia 5/4/2013), com per exemple 

el Woxter PC-750, a més de 200€, com el Sennheiser CC-250 (Fig. 12), preus que 
presumiblement aniran lligats també a la seva diferent qualitat. 

http://commons.wikimedia.org/
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Fig. 12 Woxter PC-780 i Sennheiser CC 520 

Però si ens preocupa la qualitat de l’enregistrament de la nostra veu poden fer servir micròfons 
de tipus estudi com fa servir Salman Khan (Fig. 13), per exemple l’AKG Perfection 420. 

 

Fig. 13 Salman Khan gravant una lliçó
26

 

Aquest seria l’equipament bàsic, però si la manera de presentar la matèria és mitjançant 
l’escriptura manual, com si escrivíssim a la pissarra, ho podem fer amb qualsevol programa de 
dibuix, per exemple el Paint de Microsoft, i és recomanable fer servir una tauleta digitalitzadora, 
com també veiem fa al Sr. Khan en la imatge anterior. Un cop més tindrem un ventall d’opcions, 
des dels 45€ de la Genius EasyPen i405X als més de 400€ de la Wacom Intuos5 Touch L (Fig. 
14). 

 

Fig. 14 Genius EasyPen i405X i Wacom Intuos5 Touch L 

Això ens permetrà crear vídeos on podem anar desenvolupant el tema mentre presentem 
fórmules, text o dibuixos creats manualment, com es fa a la majoria de vídeos de la Khan 
Academy (Fig. 15). 
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Fig. 15 Captures de vídeos de Khan Academy 

També podem pensar a incloure amb la gravació de la pantalla la nostra imatge mentre parlem, 
ja sigui superposada a la presentació o alternada amb ella. 

Per a aconseguir-ho haurem de fer servir algun programa dels que veurem que ho permeti o bé 
fer-lo mitjançant l’edició de vídeo, però abans haurem de poder gravar la nostra imatge amb 
una càmera de vídeo connectada a l’ordinador, les conegudes com a webcam, i que també 
podem trobar amb preus que van des d’uns 30 €, com la Trust Webcam eLight Full HD, als més 
de 100€ d’una Microsoft LifeStudio, totes dues amb resolució HD (Fig. 16). 

  

Fig. 16 Trust Webcam eLight Full HD i Microsoft LifeStudio 

Veurem ara els programes que ens permetran gravar el que es presenta a la pantalla del nostre 
ordinador.  

 Screenr (http://www.screenr.com/) 

És un gravador de pantalla que no requereix un programa 
d’instal·lació, només cal disposar de Java, accedir a la seva 
plana web, prémer sobre el botó RECORD i permetre 
l’execució de la miniaplicació (applet). Amb això podrem 

seleccionar quina àrea de la pantalla volem enregistrar i iniciar la gravació. 

No disposa de cap opció d’edició i cal crear un compte per a poder publicar el vídeo a la seva 
web, i una vegada s’ha carregat ens genera una URL tipus http://www.screenr.com/VvJ7 des 
de on el podem descarregar en format mp4 o publicar directament al nostre compte de 
Youtube. En l’opció gratuïta permet gravacions de 5 minuts, que poden ser suficients per a 
presentar alguns temes o conceptes, però existeix l’opció de contractar la versió PRO.    

 Screencast-o-matic (http://www.screencast-o-matic.com) 

Com l’anterior permet realitzar la gravació només amb 
una miniaplicació Java, però en aquesta solució també 
disposem d’una aplicació que es pot instal·lar al nostre 

ordinador per a treballar sense connectar-nos a Internet. 

http://www.screenr.com/
http://www.screenr.com/VvJ7
http://www.screencast-o-matic.com/
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Respecte a la que hem vist abans, la versió també gratuïta aporta unes característiques que la 
fan més atractiva per a l’ús que volem: 

 El temps màxim de gravació és de 15 minuts. 

 En la gravació és destaca la posició del ratolí amb un cercle groc i les pulsacions amb 
un efecte gràfic. 

 Grava simultàniament una àrea de la pantalla i les imatges de la càmera web, 
permetent superposar-les (Fig. 17).  

 

Fig. 17 Superposició de la imatge de la càmera web amb Screencast-o-matic 

En la versió PRO, que té un cost de 15$/any, incorpora entre d’altres funcions un editor de 
vídeo. 

 Jing (http://www.techsmith.com/jing.html) 

 Programa gratuït de captura de pantalla per a Windows o MAC de la companyia 
TechSmith. Permet gravar vídeos d’una durada màxima de 5 minuts i com els 
altres programes la gravació pot ser de tota la pantalla o només d’una àrea de la 
mateixa. Per a compartir el vídeo, el podem guardar en local en format SWF 
(Adobe Flash), o publicar-lo a la web http://www.screencast.com, on el programa 

d’instal·lació ens fa registrar-nos i on disposarem d’un espai de 2GB 

 La mateixa empresa disposa de solucions més completes, que permeten una major durada o 
incorporen eines d’edició: 

– Snagit, que permet gravar sense límit de temps de gravació 

– Camtasia Studio o Camtasia for MAC, que a més incorpora una eina d’edició de 
vídeo. 

 CamStudio (http://camstudio.org/)  

Gravador de pantalla de codi obert amb llicència GPL. No 
està lligat a cap servei de publicació de vídeos i només 
permet guardar la gravació en el disc local en format AVI 
o SWF. Està només en anglès o alemany i hi ha versions 

portables, que podem portar en un llapis USB i executar-lo en qualsevol ordinador 
(http://portableapps.com/apps/utilities/camstudio_portable). 

Incorpora diferents funcionalitats de gran utilitat per a generar vídeos amb uns efectes que el 
facin més atractiu. Permet, com passava amb Screencast-o-matic, ressaltar el moviment del 
cursor o les pulsacions del ratolí. També podem superposar a la gravació de la pantalla la 
gravació de la càmera web, mitjançant el que anomenen Video Annotations. Però a més 

http://www.techsmith.com/jing.html
http://www.screencast.com/
http://camstudio.org/
http://portableapps.com/apps/utilities/camstudio_portable
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incorpora dues funcionalitats que vull destacar. Una és la panoràmica automàtica (autopan al 
programa), que permet enfocar només una part de la pantalla al voltant de la ubicació del 
cursor, i que es va desplaçant segons ho fa aquest. I l’altra és el que s’anomenen Screen 
Annotations, que són com capes que es poden superposar al vídeo incorporant bafarades, o 
fletxes, o quadres de text (Fig. 18). 

 

Fig. 18 Tipus d'anotacions (Screen Annotations) que permet CamStudio 

Si el que estem gravant és una presentació de diapositives, aquestes anotacions es poden 
incloure en la mateixa presentació. Però és especialment útil si el que estem presentant és l’ús 
d’un programa o alguna plana web. 

 Knovio (http://www.knovio.com/) 

No es tracta en aquest cas d’un programa per a gravar la pantalla del 
nostre ordinador, si no d’una solució en línea, apareguda fa poc temps i 
encara en versió Beta (5/5/2013), que permet acompanyar la nostra 
presentació feta amb PowerPoint® amb les imatges de la nostra 
càmera web (Fig. 19). 

Només cal, desprès de registrar-nos, afegir la nostra presentació a la 
web i mentre la presentem en l’entorn que ens facilita aquesta eina, podem gravar la imatge de 
la nostra càmera web i/o la nostra veu mitjançant el micròfon. Una vegada hem finalitzat, 
podem compartir el resultat mitjançant xarxes socials o l’enviament d’un enllaç per correu. 

 

Fig. 19 Exemple d'utilització de Knovio (http://go.knovio.com/account/829/link/233) 

 Doceri (http://doceri.com/) 

 Com a darrera eina de gravació de pantalla, anomenaré aquesta aplicació 
para tauletes iPad, un dispositiu que he pogut comprovar que cada vegada és 

http://www.knovio.com/
http://go.knovio.com/account/829/link/233
http://doceri.com/
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més comú trobar entre els professors, com a equip personal però que utilitzen per a les seves 
activitats docents, ja sigui per a aspectes de gestió (registre de notes, actitud o assistència) o 
educatius (com a suport per a presentar material connectat al projector). 

Doceri és una eina que permet controlar remotament un ordinador, per exemple el que estigui 
connectat al projector, o gravar un vídeo amb el que passa a l’ordinador afegint anotacions o 
fins i tot veu. Disposa d’una versió gratuïta i per menys de 5€ es pot eliminar la marca d’aigua. 

3.3.1.3 Pautes per a la gravació 

TechSmith suggereix la següent pauta de treball per a la gravació de vídeos, especialment 
indicada en el cas que es vagi a utilitzar alguna eina de screencast com la seva, Jing: 

1. Adequar l'àrea de gravació de l’escriptori del nostre ordinador, assegurant de no 
mostrar informació o documentació personal o privada.  

2. Preparar el material que es vagi a gravar. Pot ser un document de text amb indicacions, 
una pàgina web, un wiki, una diapositiva amb un gràfic, ... Si es vol utilitzar algun 
material que no està en format digital, com una configuració de laboratori, és 
convenient fotografiar-lo prèviament i passar la imatge al nostre equip.  

3. Realitzar l'enregistrament imaginant que els estudiants estan al nostre costat escoltant-
nos.  

També podem afegir com a consells que siguin relativament curts, de màxim 10 minuts, i que 
incorpori notes d’humor o algun efecte sonor o visual per a cridar l’atenció i destacar algun 
punt. 

3.3.1.4 Edició de vídeos 

És molt possible que durant la gravació del nostre vídeo tinguem alguna errada. Davant això 
podem parar i tornar a començar de nou des del principi fins que aconseguim fer-lo sense 
errors, o podem, sense interrompre la gravació, repetir la part on ens hem equivocat comptant 
que desprès la podrem treure amb un editor de vídeo. 

També podrem fer servir l’editor si tenim diferents fonts multimèdia que volem barrejar per a 
poder crear un vídeo amb més qualitat docent, per exemple una gravació de pantalla i la 
gravació de la càmera web, o fotos, o afegir una caràtula amb el títol i les nostres dades, o els 
crèdits finals. 

O fins i tot podem voler fer vídeos quasi professionals, o amb un estil més documental 
(http://www.learner.org/resources/series209.html), o teatralitzat (http://www.learner.org/resources/series66.html),  
o amb efectes propis de la televisió o el cinema com el croma. També seria una feina d’edició, 
però quedaria fora de l’abast d’aquest treball. 

Veurem primer els editors més bàsics, i farem només referència a alguns més complets i a la 
vegada complexes. 

 Videotoolbox (http://www.videotoolbox.com/) 

Es tracta d’una eina en línea gratuïta que disposa de les 
funcionalitats bàsiques d’edició de vídeos: retallar en temps (cut) o en 
tamany (crop), combinar vídeos, convertir a altres formats de vídeo, 
afegir música o una marca d’aigua. 

L’entorn és en anglès però és molt simple. 

 Editor de vídeo de FileLab (https://videoeditor.filelab.com/app/) 

Com l’anterior, és una aplicació en línea i en anglès que 
ens permetrà, desprès d’instal·lar una miniaplicació, fer les 
operacions bàsiques en un vídeo. Respecte a l’anterior, 

podem també girar la imatge. 

http://www.learner.org/resources/series209.html
http://www.learner.org/resources/series66.html
http://www.videotoolbox.com/
https://videoeditor.filelab.com/app/
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 Windows Movie Maker (http://windows.microsoft.com/es-es/windows-live/movie-maker-get-started)  

Editor de vídeo gratuït de Microsoft®. Permet només un treball d’edició bàsic, com els anteriors, 
però amb un entorn també senzill i més àgil, ja que s’instal·la al nostre ordinador. 

 LightWorks (http://www.lwks.com)  

Solució semi-professional, fins i tot en la seva versió gratuïta, 
que permet tota mena de funcions d’edició, fins i tot els 
efectes de Croma o crear pel·lícules 3D (si fem servir càmeres 
estereoscòpiques). Però per a fer servir tot el seu potencial i 

aconseguir uns vídeos de gran qualitat es requereix una bona capacitació. 

 Adobe Premier (http://www.adobe.com)  

Aquest és un dels programes d’edició de vídeo més reconeguts en l’entorn domèstic i semi-
professional, amb dues versions, la Elements i la PRO, ambdues de pagament, i que permeten 
també infinitat de funcions d’edició, especialment la versió PRO  

 iMovie (http://www.apple.com/ilife/imovie/) 

 Per a acabar aquesta relació d’aplicacions per a l’edició de 
vídeo he d’anomenar iMovie, un editor molt popular a l’entorn 
d’Apple MAC OS®.   

 

3.3.1.5 Distribució del vídeo 

Una vegada disposem del nostre vídeo hem de pensar com el farem arribar als nostres 
alumnes. El més habitual serà fer la distribució mitjançant serveis en línea de manera que ells 
hi tinguin accés des de casa seva mitjançant alguna connexió a Internet.  

Però ja s’ha comentat que una de les crítiques al model és que si el material es distribueix en 
línea pot deixar fora als que no tenen un accés a Internet a casa seva, i que a Catalunya per 
l’any 2012 encara representa un 28,5% de les llars (un 32,1% a Espanya) segons l’ Enquesta 
sobre Equipament i Us de Tecnologies de la Informació i Comunicació en les llars de l’INE
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. És 

per això que abans de decidir com fer la distribució en línea haurem d’identificar si cal buscar 
alternatives per a algun dels nostres alumnes, amb l’ajut del tutor o amb alguna enquesta, que 
hauria de ser anònima per a no fer públic qui no disposa d’aquest accés. Entre les alternatives 
que podem contemplar tenim: 

 Gravar els vídeos en format DVD, si l’alumne no té ordinador però si reproductor de 
DVD. 

 Copiar el fitxer de vídeo en un llapis USB, si l’alumne disposa d’ordinador. 

 Si l’alumne no té ordinador podem oferir l’aula d’informàtica durant l’hora de pati o al 
finalitzar les classes. 

 En aquest darrer cas també podem optar per deixar cert temps al començament de la 
classe per a poder veure el vídeo. 

 
Si el material visual que utilitzarem és d’algun altre, segurament ja estarà disponible a Internet. 
Si l’hem creat nosaltres haurem d’utilitzar algun servei que ens permeti publicar-lo. 

Si hem fet servir alguns dels programes de gravació de pantalla que hem vist en l’apartat 
3.3.1.2.2 Gravació de la pantalla (Screencast), molts ja incorporen la possibilitat de publicar el 

vídeo generat a la seva pàgina web. Per exemple Screenr, Screencast-o-matic o Jing. 

Si no, disposem de serveis genèrics on publicar el nostre vídeo, ja siguin especialitzats en 
vídeos o no. Entre els especialitzats tenim: 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-live/movie-maker-get-started
http://www.lwks.com/
http://www.adobe.com/
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 Youtube (https://www.youtube.com/) 

Ja comentat en l’apartat 3.3.1.1 Vídeos, però si pensem que han d’accedir els alumnes inclús 
en algun moment des del centre educatiu, podem trobar-nos que l’administrador TIC tingui 
restringit l’accés a aquest servei per la possibilitat d’accedir a contingut no adient per als 
alumnes. Per això la mateixa companyia ha creat Youtube for Schools. 
(http://www.youtube.com/schools) 

Es tracta d’un servei que permet als professors i administradors 
limitar els vídeos als quals els hi poden accedir, que poden ser 
dels que el mateix centre ha afegit o del servei que també hem 
vist abans de Youtube EDU, on només trobem vídeos 
educatius. 

 Vimeo (http://vimeo.com) 

Es tracta com l’anterior d’un servei de publicació de vídeos d’àmbit genèric 
però en aquest cas sense cap apartat específic per a l’entorn educatiu. Si que 
permet protegir la reproducció de vídeos mitjançant una clau d’accés. 

 

Com a serveis no especialitzat en vídeos podem fer servir alguna de les solucions per a 
compartir fitxers als núvol de manera gratuïta. Per exemple: 

 Dropbox (http://www.dropbox.com), que ofereix un mínim de 2 GB 

 Drive (http://drive.google.com/), servei de Google que ofereix fins a 5 GB.   

 iDrivesync (https://www.idrivesync.com/), amb 10GB d’espai. 

 O d’altres que ofereixen 5GB com Box o SugarSync 

Una altra opció, o un complement per a distribuir el vídeo, és la utilització de un Sistema de 
Gestió de l’Aprenentatge (LMS per les seves sigles en anglès), una solució que ens permetrà 
acompanyar el vídeo amb altre material (articles, enllaços web, etc.) o incorporar una activitat 
d’avaluació per a comprovar el visionat de la gravació. Les principals opcions: 

 Moodle (http://moodle.com/) 

El Sistema de Gestió de l’Aprenentatge més comú als centres 
educatius. És un projecte de codi obert amb llicència GPL amb 
moltes possibilitats, tot i que requereix cert esforç previ de 

configuració i posterior d’administració per a aprofitar totes les seves possibilitats. A més dels 
costos del servidor on l’allotgem. Però si el tenim disponible al centre és la millor alternativa. 

 Edmodo (http://www.edmodo.com/) 

Si no disposem d’LMS al centre i volem aprofitar les funcionalitats que 
ens permeten aquests  entorns virtual podem fer servir aquest servei 
totalment gratuït que permet d’una manera bastant senzilla la creació 
de grups d’alumnes, compartir recursos, la creació d’assignacions o 

tests, llençar enquestes o registrar els resultats de les avaluacions de les activitats. Té un 
format molt semblant a una xarxa social tant a nivell de professors, on pots compartir 
experiències amb professors de tot el món, com d’alumnes, aquí restringit a relacionar-se amb 
els que formen part del mateix grup. A més de permetre també l’accés als pares i mares per a 
seguir l’evolució dels seus fills. Disposa a més de aplicacions per a dispositius mòbils. 

 Mentor Mob  

No es tracta d’un Sistema de Gestió de l’Aprenentatge si no d’una eina per a 
recopilar i organitzar recursos educatius en un format semblant a una llista de 

https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/schools
http://vimeo.com/
http://www.dropbox.com/
http://drive.google.com/
https://www.idrivesync.com/
http://moodle.com/
http://www.edmodo.com/
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reproducció. En cadascuna de les llistes que creem podem incorporar enllaços, fitxers o 
documents i tests creats des de la mateixa eina, i els podem ordenar (Fig. 20). Per exemple 
podem crear una llista que contingui primer l’enllaç al nostre vídeo, desprès un document amb 
informació ampliada i acabar amb un test sobre el contingut presentat. Si com a material per a 
veure a casa volem entregar als alumnes un conjunt de recursos, aquesta representa una 
alternativa molt adient. 

 

Fig. 20 Exemple de llista de Mentormob (http://www.mentormob.com/learn/i/flipped-classroom-12) 

 Sophia (http://www.sophia.org)  

Una plataforma educativa que he descobert a la part final d’aquest 
treball però que em sembla té molt potencial. Permet crear grups, 
com tenim amb Moodle/Edmodo, o llistes com a MentorMob. A més 
ofereix formació a professors, per exemple sobre la Classe Invertida. 

 

3.3.2 Activitats a l’aula 
Hem vist diferents opcions per a fer arribar als nostres alumnes determinat contingut en format 
vídeo per tal que el vegin a casa seva o si més no just abans de començar a consolidar-los 
amb activitats que haurem de preparar per a desenvolupar-les dins de l’horari de classe. 

Però el model de Classe Invertida no és només introduir aquests vídeos substituint les nostres 
intervencions expositives i mantenir les mateixes activitats didàctiques. El fet de disposar més 
temps a l’aula ens ha de permetre desplegar activitats que sabem són més efectives, millorar la 
seva motivació, o poder atendre més directament les seves necessitats. L’èxit en la implantació 
d’aquest model dependrà no tant del vídeo o material que l’alumne revisi prèviament si no 
especialment de les activitats d’aprenentatge i les interaccions que es desenvolupin entre els 
alumnes i amb el professor a l’aula. 

Però com ja s’ha indicat no estem davant una solució única i haurem d’escollir el tipus 
d’activitats que millor s’adaptin a nosaltres, a la temàtica o al grup classe, però les que millor 
funcionen de manera més general, sigui quina sigui l’assignatura, incorpora una o vàries 
d’aquestes característiques: 

 Format col·laboratiu/treball en petits grups 

 Requereix de certa iniciativa i creativitat  

 Relacionada amb el món real 

 Incorpora algun tipus de repte 

 Fomenta el pensament crític 

 L’alumne és el protagonista 

 Convida a la investigació 
 
Han de ser activitats en les quals el professor ha de passar de tenir un estil d’Expert o de 
Autoritat Formal, més propi d’activitats expositives,  a un perfil més de Facilitador o Mediador, 
segons els 5 estils definits per Anthony F. Grasha al seu llibre “Teaching with style”
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, per tal de 

http://www.mentormob.com/learn/i/flipped-classroom-12
http://www.sophia.org/
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fomentar la capacitat d’autonomia dels alumnes. La seva intervenció ha d’estar principalment 
dirigida a garantir que les activitats es desenvolupen amb normalitat i que els objectius 
s’assoleixin. 

Pel que he pogut veure durant el Màster i la meva experiència, limitada, les activitats d’aula que 
millors resultats ens poden oferir són les següents: 
 

 Aprenentatge cooperatiu 

 Puzles 

 Debats 

 Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 

 Aprenentatge Per Projectes (APP) 

3.3.2.1 Aprenentatge Cooperatiu 

Cooperació vol dir treballar junts per a aconseguir un objectiu compartit, per a arribar un 
benefici per a un mateix i a la vegada beneficiós per a la resta del grup. Si parlem 
d’aprenentatge cooperatiu parlem d’activitats didàctiques on els alumnes treballen en grups 
reduïts i cal motivar-los a assolir objectius comuns i preocupar-se dels demés, contrastant amb 
els models més basats en la competició o en el individualisme. 

Els aspectes que han de destacar en una activitat que utilitzi una estructura cooperativa son: 

 El professor ha d’actuar com a mediador, actuant només quan li demanin o ell observi 
que cal fer-ho per evitar problemes en el desenvolupament de l’activitat. 

 Solucions obertes, que no hi hagi una única solució ni una única manera d’arribar-hi a 
ella. 

 El desenvolupament es basa en un treball individual previ, però els alumnes han de ser 
conscients que el seu èxit depèn de l’èxit de la resta del grup, el que s’anomena 
interdependència positiva.  

 
És en aquest darrer aspecte on pot tenir sentit el nostre vídeo i alguna activitat que el pugui 
acompanyar per tal que cadascú treballi prèviament el contingut o temàtica que serà la base 
sobre la qual desenvolupar cooperativament la solució que es demani.  

Hem de tenir també present que les activitats d’aquest tipus han de desenvolupar-se en un 
espai adequat, amb taules agrupades i rodejats de fonts d’informació on poder consultar de 
forma autònoma (llibres, ordinadors, .etc.). D’altra banda l’avaluació de l’activitat ha de 
contemplar no només l’assoliment dels conceptes a nivell individual si no també les habilitats 
que calen en un treball cooperatiu: 

 Saber exposar i defendre les nostres opinions 

 Saber escoltar i respectar les opinions dels companys 

 Respectar l’ordre 

 Empatia 
 

Per a saber-ne més existeixen molt recursos on ampliar la informació o consultar exemples 
d’experiències o activitats, però el gruix el podem trobar al GIAC (Grup d'Interès Aprenentatge 
Cooperatiu de l’UPC), que encara que està més orientat al nivell universitari en molts casos és 
d’aplicació a altres nivells 

http://www.upc.edu/rima/grups/giac [Consultat el 17/5/2013] 

Només afegiré aquest llibre que he consultat i no he vist a la bibliografia que presenta el GIAC 

 Barkley, E., Cross, K.P., Major, C.H. (2005). Collaborative learning techniques: A 
Handbook for college faculty. San Francisco: Jossey-Bass 

http://www.upc.edu/rima/grups/giac
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3.3.2.2 Puzles 

Es tracta d’una tipologia d’activitat d’aprenentatge cooperatiu desenvolupada durant els anys 
70 per Eliot Aranson
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 a les universitats de Texas i Califòrnia. Amb aquesta técnica es fa 

evident la interdependència positiva requerida en un aprenentatge cooperatiu, ja que cada 
component del grup és com una peça d’un trencaclosques imprescindible per a poder 
completar-ho, i a la vegada permet assegurar la responsabilitat individual. 

Tot i que hi ha diferents variacions, el funcionament genèric consisteix en el següent 

 Dividim els estudiants en petits grups, de màxim cinc o sis. 

 Segmentem el tema a tractar en també 5 ó 6 parts, idealment tants com components 
dels grups. 

 Assignem a cada alumne dels grups una d’aquestes parts, una part del tema sobre la 
qual l’alumne s’haurà de convertir en un expert. 

 Els estudiants han de dedicar cert temps per a llegir/veure sobre la part assignada 

 Es formarà uns grups temporals d’experts, un per a cada part, on assistirà la persona 
de cada grup inicial assignada a aquesta part. 

 En aquests grups d’experts es discuteixen els aspectes més rellevant de la seva part i 
es prepara el guió o document per a presentar aquesta part a la resta del grup inicial. 

 Els experts tornen als seus grup originals i, per ordre, presenten a la resta la seva part 
a la resta, sent responsables que tothom ho entengui. 

 Una vegada que tots els experts han presentat els continguts, tots els estudiants han 
de demostrar el que han après mitjançant la realització d'un assaig, examen o 
presentació. 

 
Com totes les activitats que estem veient, no es tracta d’una tipologia exclusiva del model de 
Classe Invertida, si no de un tipus d’activitat que podem combinar amb el fet de accedir a part 
dels continguts prèviament, amb la visualització del vídeo, i que s’aprofitarà de la disposició de 
més temps a l’aula per a millorar els seus resultats. Aquí podem parlar de disposar d’un vídeo 
per a cadascuna de las parts en que volem dividir el tema, que cada expert ha d’accedir-hi fora 
de l’aula i fins i tot comentar dins del grup d’experts amb solucions de debat en línea que poden 
oferir entorns com Moodle o Edmodo. 

Per a saber-ne més sobre puzles, destacar aquest recurs 

 Jigsaw Classroom, plana web amb les experiències del professor Eliot Aronson  

http://www.jigsaw.org/ [Consultat el 18/5/2013] 

3.3.2.3 Debats 

Les tècniques de debat si bé poden aplicar-se sense integrar-se en un model de classe 
invertida són un recurs pedagògic que ens pot ajudar a implicar activament l’alumnat, alhora 
que permeten plantejar una metodologia diferent a les que s’acostumen a trobar habitualment 
als centres i basada en la participació, el que pot contribuir al desenvolupament de les seves 
habilitats socials. A més, el fet d’introduir-lo com a complement a un visionat previ d’un 
audiovisual sobre determinat tema o contingut pot permetre augmentar la retenció d’informació 
d’una mitja del 20% a un 50% segons es veu a la següent gràfica (Fig. 21). 

http://www.jigsaw.org/
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Fig. 21 Retenció d'informació en funció de l’activitat 

Però sobre tot, el fet d’utilitzar els debats com a recurs educatiu permet que l’alumnat 
desenvolupi capacitats cognitives i socials que li permetran gestionar situacions reals en la 
seva vida quotidiana. El fet de saber fer-se entendre, de poder defensar la pròpia postura, de 
saber escoltar, de saber rectificar els punts de vista subjectius fa que l’alumnat adquireixi un 
major grau de maduresa que li permetrà desenvolupar-se com a persona, i disposar de 
recursos per integrar-se en la societat. 

Un bon recurs per a ampliar informació sobre aquesta tàctica el trobem al següent enllaç: 

http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson304b.shtml [Consultat el 16/5/2013] 

3.3.2.4 Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i Per Projectes (ApP) 

Malgrat l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i l’Aprenentatge Per Projectes (APP) 
comparteixen moltes coses en comú, són dos enfocaments diferents, i de fet sovint trobem un o 
altre sota les sigles ABP, ó PBL en anglès (Problem/Project Based Learning).  

Al primer, l’ABP, als alumnes se’ls hi planteja un problema que hauran de resoldre, per a la 
qual cosa hauran d’identificar las causes del problema, possibles solucions i les necessitats 
d’aprenentatge que li permetran desenvolupar la solució escollida, una solució que hauran de 
documentar i presentar. 

Al segon, l’ApP, el plantejament inicial no és un problema a resoldre si no uns objectius, unes 
especificacions a assolir, generalment vinculats al món real i que poden resoldre un problema o 
no. El projecte es pot presentar acompanyat per les accions i seqüència lògica per a portar-lo a 
terme, o pot requerir una fase per a identificar possibles alternatives, escollir-ne una com a pas 
previ a desenvolupar-lo. Sempre hi haurà una part final de documentació i presentació del 
resultat. 

Aquestes dues metodologies ja representen certa inversió respecte al model que podem 
anomenar tradicional de treballar els continguts. En aquest cas no és un canvi en quant a 
l’espai on el docent exposa els continguts, que en la Classe Invertida té lloc de manera virtual 
fora de l’aula però abans de aplicar-los en activitats a l’aula; si no un canvi respecte a l’ordre. 
Amb activitats basades en ABP, o ApP, primer es planteja un problema o uns objectius creant 
un entorn que justifica aprendre i entendre determinats continguts. 

Això fa pensar que l’utilització de vídeos per a introduir conceptes tindria un ús limitat en aquest 
tipus d’activitats d’investigació, inclús que no tindrien sentit. En canvi al llibre “Flip the 
Classroom” de Sams i Bergmann si bé reconeixen que en les seves classes invertides algunes 
vegades substitueixen els vídeos totalment per aquests tipus d’activitats d’investigació (ells fan 
servir la metodologia Process Oriented Guided Inquiry Learning o POGIL
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), també han 

comprovat que els vídeos educatius que creen es fan servir pels alumnes com a reforç o com a 
repàs contribuint a l’èxit d’aquest tipus d’activitat. 

http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson304b.shtml
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Existeixen infinitat de recursos per a aprofundir sobre aquestes propostes, però destacaré la 
pàgina sobre ABP de l’Unitat de Suport a la Qualitat i Innovació Docent de la Universitat 
Pompeu Fabra 

http://www.usquidesup.upf.edu/ABP-cat [Consultat el 19/5/2013] 

i la del Buck Institute for Education (BIE) que es dedica a difondre productes i bones pràctiques 
sobre ABP/ApP  

http://www.bie.org/ [Consultat el 19/5/2013] 

3.3.3 Avaluació 
La introducció d’aquest model no té perquè modificar significativament el nostre esquema 
d’avaluació. De fet, com l’objectiu final que ens porta a introduir canvis en la nostra actuació 
docent ha de ser la millora de l’aprenentatge dels nostres alumnes, l’avaluació sumativa si bé 
no té perquè ser idèntica si que ha de mesurar el grau d’assoliment dels mateixos objectius 
docents, al menys en una primera fase, la qual cosa ens permetrà comparar els resultats 
obtinguts amb els d’anys anteriors. El principal canvi en termes d’avaluació es produirà en la 
part corresponent al procés formatiu i en l’avaluació diagnòstica.  

El canvi a l’avaluació formativa, l’avaluació contínua que hem de dur a terme durant tot el 
procés d’aprenentatge, vindrà donat pel fet que la introducció d’aquest model de Classe 
Invertida ens permet disposar de més temps d’aula per a activitats, amb la qual cosa podrem 
desenvolupar més activitats o activitats de més complexitat. I aquest increment en nombre o 
complexitat farà que haguem d’afegir o modificar l’avaluació de les noves activitats, una 
avaluació que haurà d’estar lligada tant al desenvolupament de les mateixes, generalment 
mitjançant l’observació, com als resultats finals obtinguts, basant-se en les seves rúbriques 
corresponents. 

 A més, donat que altre avantatge d’aquest model és poder disposar de més temps per a 
interactuar amb els alumnes, millorarem la finalitat principal de l’avaluació formativa, que és la 
d’orientar-los durant el procés d’aprenentatge, i ho aconseguirem perquè tindrem més 
oportunitats per a transmetre’ls la nostra retroalimentació a partir dels resultats. 

Pel que fa a l’avaluació diagnòstica, una de les crítiques que es planteja quan es parla de 
Classe Invertida és com garantir que els estudiants han vist el vídeo i assimilat mínimament el 
contingut que es vol transmetre i que es requereix per a que les activitats que tenim previstes a 
l’aula tinguin èxit. No existeix una solució única o màgica que ens garanteixi que es compleixi 
aquesta condició al 100%, però aquestes són algunes de les alternatives que podem fer servir: 

 Demanar als alumnes que prenguin notes en paper mentre miren el vídeo i ens les 
presentin, formant part de l’avaluació.  

 Seguint la mateixa idea, que les notes es puguin fer arribar electrònicament, ja sigui 
com a comentari a l’LMS (Moodle, Edmodo, ...), en un blog, per correu electrònic o fent 
servir eines 2.0 com Twitter. 

 Com a ampliació a les notes, podem a més demanar-los que preparin una pregunta 
interessant sobre el que es tracta al vídeo. Preguntes que es plantejaran a l’aula per a 
repassar el contingut del vídeo abans d’iniciar les activitats. 

 Utilitzar una prova objectiva tipus test per a avaluar el grau de coneixement assolit. Un 
test que es pot plantejar mitjançant l’LMS o fent servir Google Docs o amb solucions 
que integren un qüestionari amb el vídeo. 

Per a aquesta darrera opció destacar tres alternatives. Una és la que ens ofereix TED-Ed 
(http://ed.ted.com), servei del que ja hem parlat com possible font on aconseguir vídeos, però 
que també ens permet crear a partir d’un vídeo de Youtube, agrupar-lo amb qüestionaris o 
informació addicional per a crear una lliçó auto-continguda (Fig. 22).  

http://www.usquidesup.upf.edu/ABP-cat
http://www.bie.org/
http://ed.ted.com/
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Fig. 22 Agrupació de qüestionaris i vídeos a TED-Ed 

Una altra opció és la que ens ofereix Sophia (http://www.sophia.org), servei del que hem parlat 
abans i que ofereix una solució molt semblant a la de TED-Ed de combinar a la mateixa pàgina 
vídeos i enquestes (Fig. 23). 

 

Fig. 23 Lliçó amb vídeos i tests a Sophia 

I una altra opció bastant utilitzada entre els docents que fan servir aquesta metodologia és la 
solució de Camtasia Studio, de TechSmith (http://www.techsmith.com/camtasia.html), que 
permet generar vídeos interactius en format Flash i on es poden incrustar qüestionaris que 
aniran apareixent durant la reproducció (Fig. 24). 

http://www.sophia.org/
http://www.techsmith.com/camtasia.html
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Fig. 24 Integració de tests en el mateix vídeo mitjançant Camtasia Studio 

Aquí es pot veure un exemple general d’aquesta darrera opció 

http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-8-quizzing-2.html [Consultat el 20/5/2013] 

I aquest un molt complet i interactiu creat per a una Classe Invertida de Càlcul 

http://www.screencast.com/t/dTe9O4Nyo [Consultat el 21/5/2013] 

3.3.4 Selecció d’indicadors 
A la fase de diagnosi (3.2 Diagnosi) haurem identificat quin dels beneficis que ens ofereix 
aquest model de Classe Invertida pot ajudar-nos a resoldre determinat problema que hem 
detectat a les nostres classes. 

Això ens permetrà definir els objectius didàctics que volem assolir amb aquest canvi, uns 
objectius que ja he indicat haurien de ser SMART: eSpecífics, Mesurables, Assolibles, 
Realistes i limitats en el Temps. 

L’objectiu final que segur ens marcarem serà la millora del resultats acadèmics, una millora que 
segurament s’aconseguirà basant-nos en un altre aspecte: la motivació dels alumnes, l’atenció 
a la diversitat o el clima de l’aula. 

Els indicadors ens permetran fer que aquest objectius siguin mesurables, i si volem confirmar 
que existeixen millores haurem de ser capaços de comparar els resultats obtinguts seguint el 
nou model amb els que tenim sense aplicar-lo. Aquesta comparació en alguns indicadors es 
podria fer en base a resultats obtinguts en cursos anteriors, però en altres que podem no 
disposar de valors anteriors haurem d’optar, considerant que estem en un centre on tenim 2 ó 
més línees, per aplicar el model en totes les nostres classes menys en una que servirà de grup 
mostra per a poder comparar els resultats. 

3.3.4.1 Resultats acadèmics 

Els indicadors per a mesurar aquests resultats sortiran de les avaluacions que incorporem al 
procés d’aprenentatge per a poder mesurar la comprensió dels continguts o les competències 
assolides. 

http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-8-quizzing-2.html
http://www.screencast.com/t/dTe9O4Nyo
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La opció més immediata que tenim és fer servir dades estadístiques sobre la nota final, dades 
com la nota mitja, percentatge de aprovats/suspesos, o la desviació. Però hem de tenir present 
que en base a les activitats que puguem haver incorporat, potser estem treballant o reforçant 
competències com no ho fèiem abans. O també podem estar pujant esglaons dintre de la 
taxonomia de Bloom i reforçant l’aplicació o anàlisi dels conceptes més que no la seva 
comprensió. 

Per a aconseguir una veritable comparació hauríem de tenir els detalls de l’avaluació a nivell de 
competències, sobre tot obtingudes a partir de l’avaluació formativa, i en l’avaluació sumativa, 
generalment obtinguda a partir d’un examen, ser capaços de separar els resultats de les 
preguntes que avaluen els nivells més baixos de la taxonomia de Bloom (recordar, 
comprendre) de les dels nivells més alts (aplicar, analitzar). 

3.3.4.2 Motivació dels alumnes 

Aquest aspecte habitualment no es mesura i només l’intuïm en base a la observació de 
l’alumne en aspectes com el nivell d’atenció, el grau d’activitat vers la tasca o l’esforç. Però 
existeix un test, el Test de Motivacions en Adolescents (SMAT). L’aplicació d’aquest test,  
segons s’indica al document “Análisis motivacional en adolescentes. El SMAT” de professors 
de la Universitat Jaume I
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, ha generat uns resultats molt satisfactoris i els trets dinàmics que 

mesura constitueixen un important element que prediu el rendiment acadèmic i discrimina l'èxit 
o el fracàs escolar. 

El problema d’aquest tipus de test és que d’una banda no mesura la motivació davant una 
assignatura concreta si no que és més general, i d’altra que pot caldre dedicar entre 45 minut i 
1 hora per a realitzar-la. A més es possible que no tinguem una referència anterior, per la qual 
cosa o fem servir un grup mostra o hem de fer un test abans de començar a aplicar el model i 
una altre desprès, un total de gairebé 2 hores que potser només tenen sentit si féssim el canvi 
per a tota l’assignatura i no només un tema com crec es desitjable introduir aquesta 
metodologia. 

3.3.4.3 Atenció a la diversitat 

Estem davant una de les activitats per a mi més complexa que hem de desenvolupar com a 
docents. I per les experiències que he pogut consultar aquesta estratègia de Classe Invertida 
contribueix positivament a millorar aquest aspecte, especialment pel fet de disposar de més 
temps per a interactuar amb els alumnes. Però es tracta també d’una activitat que és difícil de 
mesurar i per tant haurem de fer servir una valoració subjectiva per a identificar si realment 
aquest canvi de model ens permet dedicar més temps a qui més ho necessita, ja sigui en les 
que serien activitats de reforç com les d’ampliació. Com a valors objectius podríem fer servir els 
aspectes anteriors de resultats acadèmics o motivació, i veure si sobre el grup d’alumnes que 
poden requerir aquest tipus d’atenció s’observen millores respecte a registres anteriors. 

3.3.4.4 Clima d’aula 

Apart de poder utilitzar alguna dada com el nombre d’expedients disciplinaris que podem tenir 
registrats, aplicable si parlem de conflictivitat, o altres registres d’incidents basats en la 
observació, hi ha instruments per a mesurar el clima d’aula, com el Qüestionari de clima social 
en la classe (CES– Classroom Environment Scale), elaborat por E.D.Trickett i R.H. Moos
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 i 

amb adaptació espanyola de R. Fernández-Ballesteros i B. Sierra
33

, que permet avaluar el 
clima social en classes de ensenyament mitjà i superior mitjançant 90 ítems agrupats en 4 
dimensions: Relacions, Autorealització, Estabilitat i Canvi. Podem veure un exemple al final de 
la següent pàgina: 

http://juanmaorienta.wordpress.com/article/la-importancia-del-clima-social-de-aula-26vygl7ondmf1-9/ 
[Consultat el 20/5/2013] 

Aquest tipus de test presenta el mateix tipus de problema que hem vist a l’hora de mesurar la 
motivació. Hem de sospesar si en base a les hores que disposem per a aplicar aquesta 
estratègia val la pena la dedicació que es requereix per a obtenir els indicadors i poder 
comparar-los, fet que portarà a haver d’aplicar-lo abans i després d’haver introduït aquest 
model. 

http://juanmaorienta.wordpress.com/article/la-importancia-del-clima-social-de-aula-26vygl7ondmf1-9/
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3.3.5 Pla d’acció 
Amb el que hem vist fins ara hem conegut els fonaments del model de Classe Invertida i 
algunes opcions que podem fer servir per a tractar els seus tres principals components: el 
vídeo educatiu, les activitats a l’aula i l’avaluació. També hem pogut veure algunes alternatives 
per a escollir uns objectius i uns indicadors que ens permetin avaluar el resultat d’introduir 
aquest canvi.   

Amb tot això hem de ser capaços de decidir si volem aplicar aquesta estratègia, a quina 
assignatura, si impartim vàries, si ho farem en tota l’assignatura o en un tema concret, i quins 
objectius volem perseguir. I a partir d’aquí, i previ al desplegament efectiu del model, fixar un 
pla d’acció on s’han de definir les activitats, els recursos tècnics o formatius, i potser 
econòmics, i una estimació temporal. 

De la mateixa manera que he insistit en el fet que no hi ha un solució única de Classe Invertida, 
no podem definir un pla d’acció genèric. Presentaré només en forma de taula les diferents 
alternatives que tenim a mode de resum per a ajudar-nos a definir aquest pla. 

ASPECTE OPCIONS/RECURSOS 

Objectius 

Principal Millora dels resultats dels alumnes 

Secundaris Reducció de la conflictivitat a l’aula 
Augment de la motivació 
Millorar l’atenció a la diversitat 
Permet cobrir més material 
Augment de l’índex d’assistència 

Vídeos 
educatius 

Creat per altres Youtube/Youtube EDU 
Khan Academy 
iTunesU 
TED-Ed 
Utubersidad 
Educatube 
MasterClass 

Creació pròpia Gravació a l’aula 
Gravació de la pantalla (Screencast) 

Screenr 
Screencast-o-matic 
Jing 
CamStudio 
Knovio 
Doceri 

Edició Videotoolbox 
Editor de Filelab 
LightWorks 
Windows Movie Maker 
Adobe Premier 
iMovie 
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ASPECTE OPCIONS/RECURSOS 

Distribució Serveis especialitzats 
Youtube/Youtube for Schools 
Vimeo 

Serveis de fitxers 
Dropbox 
Drive 
Box 

LMS 
Moodle 
Edmodo 
MentorMob 
Sophia 

Recursos Càmera de vídeo o webcam 
Micròfon 
Tauleta digitalitzadora 
Programes de gravació i edició 

Activitats Aprenentatge cooperatiu 
Puzles 
Debats 
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) o per Projectes (ApP) 

Avaluació Diagnòstica 
Per a garantir el visionat del vídeo 

Formativa 
Adaptada a les activitats 

Sumativa 

Indicadors Resultats acadèmics 
Estadístiques sobre les avaluacions  

Motivació dels alumnes 
Test de Motivació en Adolescents (SMAT) 

Atenció a la diversitat 
Registre d’expedients o incidents 

Clima d’aula 
Qüestionari de clima social en la classe (CES) 

S’ha de remarcar que dintre del pla d’acció haurem d’identificar quines necessitats formatives 
creiem que ens caldran per a desenvolupar el model. Per a la part més pedagògica, si trobem 
que ens cal reforçar els nostres coneixements sobre aprenentatge cooperatiu, o ABP, o 
aspectes d’avaluació, segur que podem trobar cursos dins de l’oferta de formació contínua del 
professorat. La dificultat per a trobar formació serà més aviat sobre la pròpia estratègia de 
Classe Invertida o en els aspectes més tecnològics de creació i edició de vídeo. 

Sobre la Classe Invertida ja he facilitat algunes fonts d’informació on ampliar els nostres 
coneixements. Només afegir la formació en línea que ofereix el Fizz Institute de la Universitat 
de North Caroline dintre del seu “Flipped Classroom Training Program” 

http://go.ncsu.edu/fctp [Consultat el 21/5/2013] 

O el certificat que s’ofereix des de l’eina Sophia amb el suport de Capella University 

http://www.sophia.org/flipped-classroom/flipped-classroom-certification [Consultat el 22/5/2013] 

http://go.ncsu.edu/fctp
http://www.sophia.org/flipped-classroom/flipped-classroom-certification
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I pel que fa a les eines de gravació i edició, són innumerables els tutorials que podem trobar 
sobre cadascuna d’elles i que ens permetran, mitjançant l’autoaprenentatge, poder fer-les servir 
per a crear els nostres vídeos educatius. Si que voldria fer referència a un curs sobre eines TIC 
que s’imparteix sota la modalitat MOOC (Massive Online Open Course) a la plataforma 
miríadaX i on es parla de la creació de vídeos interactius. 

TICs para enseñar y aprender 

http://miriadax.net/web/tic_ense_aprender [Consultat el 21/5/2013] 

 

3.4 Desplegament 

Una vegada hem fet un primer disseny de com volem que sigui la nostra Classe Invertida, i 
abans de començar el seu desplegament efectiu, tenim algunes tasques prèvies que no hem 
d’oblidar. 

Amb aquesta estratègia no introduïm cap canvi en matèria curricular o que estigui contra les 
diverses lleis que regulen la nostra pràctica docent. Només estem modificant aquesta pràctica 
per tal de millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes sobre uns mateixos continguts i 
modificant o ampliant les competències bàsiques que treballem. Per aquestes qüestions no 
seria necessari demanar cap tipus d’autorització de la direcció del centre, com si que ho seria si 
a més demanéssim determinat material que suposi un cost. Però en qualsevol cas es 
recomanable que estiguin informats i tinguem la seva aprovació, i fins i tot que comptem amb 
altres companys interessats en aquest model i que ens acompanyin per tal de recolzar-nos 
mútuament. 

Però també hem d’informar la resta de la comunitat educativa: els alumnes i els pares, mares o 
tutors. Els alumnes han de conèixer prèviament els canvis que s’introduiran respecte al 
desenvolupament habitual de les classes i el que se’ls demanarà com a treball a casa. Caldrà 
remarcar especialment el requisit de veure prèviament, i d’un mode actiu, el vídeo, així com el 
mecanisme que utilitzarem per a controlar-ho, per exemple les avaluacions diagnòstiques, i les 
conseqüències de no fer-ho. Han de veure que això permetrà que els deures que abans feien 
sols, o amb el suport familiar, a casa, ara els faran rodejats dels companys i amb el suport del 
professor. Pot ser també el moment per a esbrinar si caldrà trobar alternatives per a alumnes 
que no puguin accedir al material en línea.  

També han d’estar assabentats els pares, mares o tutors. Primer per a que no se sorprenguin 
si els seus fills els hi demanen anar a l’ordinador a veure un vídeo dient que això són els 
deures. Però també per avançar-nos a possible reticències i intentar convertir-los en aliats, 
mostrant-los les seves avantatges per tal que fins i tot ens ajudin a l’èxit controlant que els seus 
fills facin els “deures”. Entre les queixes que podem trobar tindrem la comprensible resistència 
al canvi, amb un “jo soc enginyer i no vaig aprendre així”; o visions incomplertes, com “això és 
ensenyament en línea i el meu fill no rebrà atenció per part del professor”. Hem d’explicar que 
precisament un dels beneficis serà que tindrem més temps per a una atenció personalitzada als 
alumnes. I en el model anterior, potser els familiars tenien problemes per a ajudar-los a fer els 
deures perquè els conceptes els havien oblidat. Ara si miren el vídeo amb ells poden aprendre 
junts i discutir sobre el tema. 

Amb això ja només ens queda completar la formació que haguem definit, acabar de seleccionar 
o crear els vídeos que utilitzarem i acabar d’ajustar les activitats d’aplicació dels conceptes i les 
avaluatives,  i podrem començar a realitzar el desplegament del model.  

Un desplegament que permetrà iniciar un cicle continu d’aplicació de la estratègia, un cicle que 
acompanyat d’un seguiment i una millora contínua a partir dels resultats que obtinguem, ens 
permetrà corregir o millorar el disseny tant durant l’aplicació actual com per a propers anys o 
per a ampliar l’àmbit d’aplicació a més temes o matèries. O potser a descartar aquesta solució, 
ja que no es presenta aquí com LA SOLUCIÓ als diferents problemes que ens podem trobar a 
l’aula, si no com una possible alternativa prou genèrica, amb encaix al marc legislatiu i que crec 
assequible en termes econòmics i d’esforç del docent. 

http://miriadax.net/web/tic_ense_aprender
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Fig. 25 Cicle d'aplicació de la Classe Invertida 

3.5 Seguiment i millora contínua 

Dintre d’aquest cicle d’aplicació del model ja he indicat que cal incorporar un seguiment sobre 
l’aprenentatge dels alumnes, fet que aconseguirem mitjançant l’avaluació formativa i que ens 
ha de servir per a facilitar-los la retroalimentació per tal d’orientar-los durant les activitats per a 
assolir els objectius didàctics marcats. Però també haurem de fer un seguiment sobre la pròpia 
aplicació del model, un seguiment que ens permeti detectar problemes que requereixin algun 
tipus de millora o correcció, ja siguin immediates o per a properes aplicacions en altres temes o 
cursos. 

I el punt més crític és el visionat previ del vídeo per part dels alumnes. Ja ens hem assegurat 
que tinguin els mitjans per a poder veure-ho, els hi hem explicat la importància de fer-ho i els 
beneficis que obtindran. També hem definit algun tipus d’avaluació diagnòstica com a 
mecanisme per a controlar qui el veu i qui no i el grau de comprensió assolit del tema tractat. 
Però tot i això ens trobarem que hi haurà determinat nombre d’alumnes que no arriben a un 
mínim de comprensió o que directament no el veuen. Apart de intentar identificar les causes 
que porten a aquests alumnes a no veure-ho o no entendre-ho, hem de trobar una alternativa 
per a poder continuar amb les activitats previstes a l’aula. És com si haguessin faltat a la classe 
en un model tradicional. 

L’opció més utilitzada seria disposar a l’aula d’un nombre d’ordinadors on aquests alumnes 
puguin veure el vídeos, però mentre tant es perdran la part de tutoria que desenvoluparem amb 
la resta d’alumnes mentre realitzen les activitats. I quan acabin disposaran de menys temps per 
a completar les diferents tasques, amb la qual cosa se les hauran de portar a casa per a 
finalitzar-les, seguint el model previ a la inversió. Amb això sembla probable que ells mateixos 
comprovin que no veure els vídeos els hi suposa haver de fer a casa una feina de certa 
complexitat i sense tenir el recolzament del professor o companys que podien gaudir a l’aula. 

Depenent del grau de participació en aquesta tasca prèvia, també podríem optar per evitar 
totalment els “deures” i que tots vegin el vídeo en la part inicial de la classe. És una alternativa 
que desvirtua el model i només faria servir en un entorn excepcional, o per que l’activitat, per 
exemple tipus ABP, permet visionar el vídeo en qualsevol moment, no només abans de 
començar l’activitat. 

Si que és una bona pràctica de seguiment preguntar als alumnes la seva opinió sobre el canvi 
que hem introduït. Una enquesta per a saber que opinen sobre aspectes com aquests: 
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 Prefereixes aquest model o l’explicació a l’aula? 

 Quins beneficis veus en aquest nou model? Per exemple: 
o Puc treballar les activitats a l’aula amb els companys 
o Puc accedir als continguts des d’on vulgui i quan vulgui 
o Aconsegueixo millors notes 
o Tic el suport del professor per a fer les activitats que abans feia a casa sol 

 Com has trobat el vídeo? 
o Ben estructurat i complet 
o Massa llarg 
o No es correspon amb el que se’ns demana 
o Molt avorrit 

 Per què no has vist els vídeos? Per exemple: 
o Mai faig els deures 
o No he tingut prou temps 
o No tinc accés al vídeo (no em funcionava o no tinc Internet o el DVD o ...) 
o Prefereixo mirar-ho durant la classe 

Tot i que haurem de tenir present el grau de maduresa dels nostres alumnes, les seves 
respostes ens permetran identificar millores a introduir, sobre tot pel que fa a la qualitat o 
estructura del vídeo i la seva distribució.  

Per descomptat també haurem d’utilitzar l’avaluació formativa, que hauria d’incloure indicadors 
parcials sobre els objectius de les activitats per tal de, mentre es desenvolupen les activitats, 
corregir tendències que puguin fer empitjorat els resultats esperats, tant a nivell cognitiu com 
competencial. 

Finalment haurem d’analitzar els resultats obtinguts dels indicadors definits durant la fase de 
disseny per a avaluar els objectius que ens havíem marcat abans d’aplicar aquest model. I com 
a resultat d’aquest anàlisi també podrem identificar millores, en aquest cas per a futures 
actuacions o per a decidir que no hi haurà propera vegada. 
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4 Conclusions 
Una de les meves inquietuds personals i professionals és la tecnologia, sense arribar, però, a 
considerar-me el que s’anomenen geeks

34
. I aquesta ha conviscut amb mi durant aquest 

Màster, pensant sempre en solucions tecnològiques que poguessin introduir-se com a part de 
les metodologies que he anat coneixent durant aquest dos cursos. Perquè tinc clar que 
tecnologia sense metodologia no té cap sentit. Però també crec, i és el que majoritàriament he 
vist durant el meu Pràcticum, que si bé s’ha anat introduint tecnologia a les aules el seu 
esquema bàsic no ha variat. Molts hem vist com s’ha incorporat dintre de l’aula els projectors 
de carros de diapositives, o els retropojectors, o una televisió y un reproductor de vídeo o 
després de DVD, o un ordinador amb un projector, o darrerament les Pissarres Digitals 
Interactives. Però al final l’aula disposa d’una tarima, des d’on el professor es dirigeix i gestiona 
uns alumnes, tots diferents, asseguts en línea. Per això durant el curs passat, quan estava en 
el primer any del Màster, em van cridar l’atenció dues iniciatives relacionades amb canvis de 
l’esquema de l’aula: una més arquitectònica proposada per Stephen Heppell al Global 
Education Forum de 2011

35
, i que parla de la necessitat d’introduir transformacions en els 

espais físics de les aules; i l’altra és un canvi de tipus metodològic, que és el que he presentat: 
la Classe Invertida.  

En quant vaig conèixer aquesta estratègia vaig incorporar-la al meu recull de metodologies que 
acabava de començar a recopilar fent servir l’eina de curació de continguts Scoop.it, i de fet és 
la meva segona entrada al Març del 2012

36
. I també vaig intentar, sense èxit, que fos el tema 

del projecte de innovació que havien de presentar en l’assignatura del mateix nom. I des 
d’aleshores he anat seguint, intermitentment, aquesta estratègia per a aprofundir en els seus 
beneficis i també identificar els possibles problemes. I jo segueixo convençut que els possibles 
beneficis superen els possibles problemes, beneficis entre els quals destaco el fet de poder 
aprofitar més el temps que comparteixo amb els alumnes per a interactuar amb ells mentre 
desenvolupen activitats que cobreixen els nivells superior de la Taxonomia de Bloom. 
Requerirà cert esforç i adquirir certes habilitats, però si es planteja una introducció pautada del 
model poden ser assumibles. 

I amb tant d’interès i confiança en els resultats, per què no he aplicat aquesta estratègia al meu 
Pràcticum?, una alternativa que a la vegada m’hauria permès aprofitar la experiència per a 
escriure aquest TFM. I ho vaig pensar, però ho vaig descartar per diverses raons. D’una banda 
a l’hora de definir la que seria la meva intervenció directa ja vaig identificar diferents 
innovacions, novetats, que introduïa de cara als alumnes i al centre. El tema que he 
desenvolupat era una novetat al centre, “Programant amb Scratch

37
”, un entorn de programació 

molt visual per a que els joves s’introdueixin a la programació informàtica. Però també introduïa 
un entorn de Gestió de l’Aprenentatge (LMS), l’Edmodo, i una eina per a la gestió del 
comportament, ClassDojo. I ja em semblaven masses novetats, sobretot pels alumnes que 
sempre requereixen certa adaptació. Però a més l’aspecte que considero més havia de 
treballar durant el Pràcticum era principalment el parlar en públic, i aquesta estratègia 
precisament redueix fins a suprimir aquest tipus d’actuació docent. 

Si que vaig identificar tota una sèrie de vídeos que em podrien ajudar a millorar l’aprenentatge 
dels alumnes sobre els diferents conceptes de programació, especialment els de Frank 
Sabaté

38
, i algun de ells el vaig incloure com a material de consulta a la unitat didàctica, amb 

resultat satisfactori per mostrar-se més efectius que uns apunts i poder consultar-los sempre 
que volguessin. També vaig crear un vídeo per tal d’explicar com fer servir l’Edmodo per a 
entregar les diferents activitats

39
, tot i que finalment els lliuraments van fer-se com estaven 

acostumats amb el professor titular. 

Ara només em queda confiar a poder exercir algun cop en un format més estable i una vegada 
em senti amb confiança poder introduir una proposta per a mi tan engrescadora.  
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