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RESUM  
 

La flipped classroom és una estratègia educativa que consisteix en el fet que l'estudiant prepari               

la teoria a casa, per poder treballar activament a l'aula amb el suport dels companys i el                 

professor. En aquest treball estudiarem els seus avantatges i inconvenients, la seva relació amb              

l’educació secundària obligatòria, així com la predisposició del professorat de secundària per            

implementar-la. 

 

A causa del coronavirus, aquest treball s'ha vist afectat pel tancament dels centres durant el               

curs 2019-2020. Aquest fet ens ha obligat a realitzar la part pràctica de manera 100% online,                

emprant part dels recursos que utilitza la flipped classroom i centrant-nos en millorar la              

motivació, la comunicació amb l'alumnat i la realització d’activitats col·laboratives online (en            

detriment dels continguts de la matèria i de l’ús de metodologies actives).  

 

Aquesta nova situació ens han permès dedicar més temps a la creació de materials. S'han               

impartit vídeo-classes online i també s'ha potenciat la comunicació amb vídeos motivacionals,            

àudios, i formularis per conèixer l’opinió de l’alumnat amb relació a les accions realitzades.  

 

 

RESUMEN  
 

La flipped classroom es una estrategia educativa que consiste en que el alumno prepare la               

teoría en casa, para poder trabajar activamente en el aula con el soporte de los compañeros y                 

el profesor. En este trabajo estudiaremos sus ventajas e inconvenientes, su relación con la              

educación secundaria obligatoria, así como la predisposición del profesorado de secundaria           

para implementarla. 

 

A causa del coronavirus, este trabajo se ha visto afectado por el cierre de los centros durante                 

el curso 2019-2020. Este hecho nos ha obligado a realizar la parte práctica de manera 100%                

online, utilizando parte de los recursos que utiliza la flipped classroom y centrándonos en              

mejorar la motivación, la comunicación con el alumnado y la realización de actividades             

colaborativas online (en detrimento de los contenidos de la materia y del uso de metodologías               

activas). 

 

Esta nueva situación nos ha permitido dedicar más tiempo a la creación de materiales. Se han                

impartido video-clases online y también se ha potenciado la comunicación con videos            

motivacionales, audios, y formularios para conocer la opinión del alumnado con relación a las              

acciones realizadas.  

 

  

Estudi i introducció de la Flipped Classroom a l’ESO. Xavier Batiste.        2 



 

ABSTRACT 
 

The flipped classroom is an educational strategy which consists on students preparing the             

theory at home, so that they can work actively in the classroom with the support of classmates                 

and the teacher. In this work the advantages and disadvantages of this strategy will be studied                

as well as its relations with high school education, and the willingness of secondary education               

teaching staff  to implement it. 

Due to the coronavirus, this work has been affected by the closure of schools during the                

2019-2020 academic year. This event has forced us to do the practical part 100% online, using                

part of the resources used by the flipped classroom and focusing on improving the motivation,               

the communication with students and conducting online collaborative initiative (to the           

detriment of the subject contents and the use of active methodologies). 

This new situation has allowed us to spend more time worrying about creation of new               

materials. Online lessons have been performed and the communication has been promoted by             

the use of motivational videos, audios and questionnaires covering the views of students about              

the actions carried out. 
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I. Nota prèvia 

L'elaboració d'aquest treball de fi de màster (TFM) s'ha vist afectada pel tancament dels              

centres decretat pel govern el passat mes de març de 2020, a causa de l'estat d'alarma                

sanitària ocasionat pel coronavirus. Inevitablement, aquest canvi modificarà una part del           

treball al no haver pogut fer les classes presencials previstes. També hi ha hagut canvis               

importants en relació a la tercera avaluació en els centres públics, ja que ha començat amb un                 

més de retard i s'ha hagut de fer de manera 100% online. 

 

Les desviacions o modificacions del treball, respecte als objectius inicials, s'han justificat a l'inici              

de cada part afectada. Tot i aquesta situació excepcional, ha estat un repte que ens ha obligat                 

a potenciar el treball online, la competència digital i ens ha permès dedicar més temps a la                 

creació de materials (sobretot vídeos). També hem agafat experiència en fer vídeo-classes i en              

millorar la comunicació online amb l'alumnat. 

 

Inevitablement, els continguts, els objectius d'aprenentatge, el treball amb dinàmiques actives           

a l'aula i l'avaluació s'han vist afectades o modificades. Però crec que hem sabut aprofitar el                

repte per agafar experiència i obtenir uns resultats que (encara que diferents dels esperats en               

un principi) són força interessants, i als quals no hauríem pogut arribar sense aquesta situació               

excepcional. 

* * * 

El terme Flipped Classroom (FC) fa referència a una estratègia metodològica basada en que els               

estudiants es mirin la teoria a casa, per després fer els deures a l'aula. S'acostuma a traduir                 

com a classe invertida, inversa, capgirada o classe a l’inrevés. Però si tenim en compte que                

classroom també vol dir aula, es pot dir també aula invertida, inversa, capgirada o aula a                

l’inrevés. 

 

No és el nostre objectiu saber quina és la traducció correcta, però revisem quins són els termes                 

que més resultats donen amb el cercador de Google , per saber quin és el més utilitzat. 1

 

 
Taula 1. Traduccions més usades del terme FC. 

1 Data de la consulta 15/05/2020. 
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En aquest TFM utilitzarem principalment el terme Flipped Classroom (FC) i també alguns dels              

altres noms que hem esmentat. També s’acostuma a utilitzar el terme Flipped Learning (FL).  

 

 

II. Motivació personal 

M'agrada la comunicació, parlar en públic, pensar i repensar, explicar les coses, relacionar-me,             

la psicoteràpia humanista i també fer vídeos. Durant el curs en què he realitzat el present TFM,                 

he estat fent de professor de tecnologia a 3 grups de 3r d'ESO. Si la gestió d'aula no hagués                   

estat tan complicada i m'hagués estat possible fer les classes amb certa normalitat (explicar el               

temari, proposar activitats, fer participar a l'alumnat...) potser podria haver escollit un altre             

tema per al present treball. 

 

La dificultat per explicar les coses, la falta d'atenció i el mal comportament de part de                

l'alumnat van fer que a la meitat del primer trimestre provés de deixar una mica de banda les                  

explicacions magistrals i optés per crear activitats on la teoria anava inclosa a l'inici de la                

mateixa activitat. Una de les proves que vaig fer, veient que també hi havia alumnat disciplinat,                

treballador, que feia bé i ràpidament la feina, va ser preparar activitats molt completes (12 o                

14 pàgines) amb tasques de dificultat creixent, per evitar que acabessin la feina abans que la                

resta i es posessin a jugar o a distreure el grup. Això m'ha fet veure que hi ha una part de                     

l'alumnat que podria adquirir molts més coneixements i competències si l'actitud del grup ho              

permetés o sí les coses es fessin d'una altra manera. 

 

Tot això és el que m'ha fet escollir la classe inversa com a eix central del TFM, intuint que pot                    

ser una bona opció, com a mínim per provar de millorar la motivació, el rendiment, l'actitud,                

l'ambient de treball i sobretot la participació en el propi aprenentatge i de manera més activa                

per part de l'alumnat. La FC també és un repte i un compromís per part del professorat, ja que                   

requereix força implicació, motivació, millorar la competència digital, canviar la manera de fer             

classe, la relació amb l'alumnat, treballar amb metodologies actives i també modificar la             

manera d'avaluar. 

 

Sóc conscient que aquest treball només serà una introducció i una primera prova de la FC. Els                 

docents que la utilitzen adverteixen que es tracta d'un procés complex que requereix una              

implementació lenta i gradual (d'uns 2 o 4 anys). Però crec que és molt necessari fer aquest                 

primer pas, per tal de trobar maneres més motivadores i efectives de treballar amb l'alumnat               

actual. 

 

  

Estudi i introducció de la Flipped Classroom a l’ESO. Xavier Batiste.        9 



 

1 Introducció i context 

1.1 Introducció 

El present TFM s'emmarca dins de l'educació secundària obligatòria (ESO). 

 

Durant la realització d’aquest TFM (curs 2019-2020) he treballat en un centre públic del Vallès               

Occidental on he impartit classes de tecnologia a 3 grups de tercer d'ESO (l'anomenarem              

centre A). Paral·lelament, he fet les pràctiques del màster en un Institut-Escola concertat             

(centre B), situat en una població del Vallès Oriental d’uns 17.000 habitants.  

 

Ambdós centres s’han vist afectats per tancament decretat pel govern. Malauradament, m’ha            

estat impossible realitzar la impartició de pràctiques en el centre B, tant de manera presencial               

com online, ja que no he disposat dels correus electrònics de l’alumnat ni tampoc d’accés al                

Moodel del centre. La meva tasca ha consistit en preparar i enviar a la professora de                

tecnologia, els materials relacionats amb la Unitat Didàctica d'Electricitat, que és la que hauria              

d’haver impartit a un dels grups de 1r d'ESO. 

 

Sí que he pogut realitzar una part de la impartició en el centre on he treballat (centre A), amb                   

la particularitat que les classes, les activitats i tota la comunicació amb l’alumnat ha hagut de                

ser 100% online. L’avantatge és que ja coneixia a tot l’alumnat a l’haver fet classe presencial                

amb ells durant el 1r i en 2n trimestre. 

 

Malauradament, el fet que les vídeo-classes no hagin estat obligatòries i que alguns alumnes              

no tinguin ordinador o connexió a internet, sumat als canvis en la manera de treballar i avaluar                 

durant aquest 3r trimestre i a la impossibilitat d'aplicar metodologies actives a l'aula, han fet               

que haguem desestimat de fer una prova de la FC. 

 

En el centre B ens hem dedicat a la creació de materials i vídeos, mentre que en l’A ho hem fet                     

en la comunicació online, en realitzar una vídeo-classe a la setmana amb cada grup, i en mirar                 

de realitzar activitats motivadores per l'alumnat. 

 

1.2 Contextualització del centre A 

1.2.1 El centre i la direcció 

Es tracta d'un institut ubicat en una població del Vallès Occidental de més de deu mil                

habitants. L’edifici té 2 plantes i soterrani amb unes 32 aules ordinàries. 

 

La direcció del centre és molt activa tant en la informació que fa arribar a tot el professorat                  

com en promoure la formació del professorat i l'alumnat. Durant el present curs, algunes de               

les formacions han estat obligatòries pel professorat (competències i gènere) i altres han estat              

optatives, com la de centres emocionalment intel·ligents, on hi ha participat més d’un 30% del               

professorat. 

 

A causa del comportament disruptius, sobretot d'èpoques anteriors quan el centre tenia una             

altra direcció, es van implementar una sèrie de normes de conducta per tal de contenir i                
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millorar el comportament de l'alumnat (vigilància al pati, targetes per poder sortir de l'aula,              

professors de guàrdia a cada planta o avisos via mail a les famílies en cas de faltes o retards). 

 

Amb relació als equipaments, el centre disposa de: 

● 32 aules ordinàries, 4 d’informàtica i 3 de dibuix  

● 3 laboratoris i 2 tallers de tecnologia 

● 2 aules de cicles i una de PFI  2

● 9 despatxos de departaments i 2 sales de professors (una d'elles d'informàtica) 

● 4 sales de reunions i tutories  

● Despatxos de secretaria i direcció 

● Biblioteca, gimnàs i sala d'usos múltiples  

● Zones de pati, una pista descoberta, 3 taules de ping-pong 

● Una cantina 

 

1.2.2 Alumnat del centre 

Actualment hi ha uns 770 alumnes repartits entre: 

● 4 línies a 1r i 2n d'ESO  

● 6 línies a 3r i 4t d’ESO 

● 4 línies a Batxillerat 

● Una línia a cicles formatius de grau mitjà de la família d'administració 

● Una línia de PFI 

 

Amb relació als repetidors, el curs passat a l’ESO n’hi va haver 2 a 2n, 5 a 3r i 2 a 4t. A                       

Batxillerat van ser 10 a 1r i 7 a 2n. 

 

La major part de l’alumnat és autòcton i la immigració no arriba al 3%. Un 2,5% és d’origen,                  

sud-americà, centreamericà i de països de l'est d'Europa. 

 

L’alumnat disruptiu no arriba al 2% i només hi ha 1 alumne amb perfil greu de conducta. 

 

No és un centre d'alta complexitat, però la gestió de l'aula en alguns cursos és complicada. A                 

tercer d’ESO hi ha un petit nombre d'alumnes que no treballen gens, altres molt absentistes,               

altres amb faltes de comportament i expulsions reiterades de l'aula, i també alumnat molt              

desafiant que constantment és expulsat del centre durant dies o setmanes.  

 

El centre disposa un pla d’acollida per a nouvinguts, un pla de convivència i una comissió de                 

mediació.  

 

1.2.3 Professorat del centre 

El centre compta amb 65 docents, 19 dels quals són funcionaris, 39 són interins o substituts, i 6                  

més som interins o substituts de primer any. El professorat està repartit en 12 departaments. 

 

2 Programa de Formació i Inserció. 
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1.2.4 Assignatura impartida 

La FC es pot aplicar a qualsevol assignatura i a qualsevol nivell educatiu. En el nostre cas, en el                   

centre A, l’assignatura que s’ha d’impartir és la de tecnologia de 3r d’ESO. En concret la UD de                  3

les comunicacions.  

 

1.3 Variacions en el projecte i adaptacions degudes al tancament dels centres 

El contingut teòric del projecte ha variat poc i quan ha estat necessari s'han afegit apartats. Les                 

variacions més importants tenen relació amb la implementació de la FC al centre. Amb relació               

a la part pràctica la previsió inicial era fer la prova d'aplicació en el centre de pràctiques,                 

incloent-hi la creació de materials i activitats prèvies, l'aplicació de metodologies actives a             

l'aula i l'avaluació. També cal ser conscients que en tractar-se d'una prova puntual, no tenir               

experiència prèvia en l'ús de metodologies actives, i el fet que l'objectiu de la impartició en el                 

centre de pràctiques (dins del pràcticum), no és fer proves ni assajos de la FC, no sabem del                  

cert en quin grau hauríem pogut assolir aquests objectius. 

 

Amb el tancament dels centres la part d’aplicació ha quedat repartida de la següent manera: 

 

Centre B: Creació de materials i vídeos.  

 

Centre A: Realització de vídeo-classes, activitats online i potenciar la competència digital i la              

comunicació online amb l’alumnat.  

 

Els canvis més destacats en el centre A han estat: 

● Impossibilitat de fer classe presencial i dinàmiques actives a l'aula. 

● La direcció del centre va recomanar reduir continguts i potenciar el treball            

competencial (com a mínim a l'ESO), per motivar l'alumnat i també reduir el volum de               

feina. 

● Una petita part de l'alumnat no té ordinador, internet o comparteix l'equip amb la              

família. 

● L'assistència a les vídeo-classes no ha estat obligatòria (i la majoria del professorat no              

n’ha fet). 

● El confinament ha afectat de manera desigual a l'alumnat (estat d'ànim, concentració,            

motivació). 

● Part de l'alumnat s’ha queixat del fet que rep moltes tasques i alguns sembla que estan                

angoixats. 

● Hi ha alumnes que no han assistit a cap vídeo-classe, fet les tasques, ni respost als                

correus. 

● Alguns professors envien les tasques per mail (no utilitzen un EVA ), fet que dificulta              4

portar un control de les tasques que s'han de fer i lliurar. 

● El trimestre va començar oficialment amb un mes de retards. 

 

  

3 Unitat Didàctica. 
4 Entorn virtual d’aprenentatge o Learning management System (LMS) en anglès. 
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1.4 Marc de referència 

De cara a facilitar la comprensió del present TFM explicarem de manera breu què és la FC. Com                  

que el present no és un estudi teòric ni metodològic, ens sembla interessant recomanar el               

treball, La deconstrucció de l'Aula. Proposta de recursos tècnics i didàctics per a l'aplicació del               

model de "Classe Invertida" (J.L. Garcia Madero, 2013)[1]. Creiem que el document pot ser una               

bona introducció o complement al present treball, ja que fa una deconstrucció detallada de la               

FC i presenta tota una sèrie d'eines i recursos per aplicar-la. 

 

Un altre pilar de referència en l'aplicació de la FC és el web www.theflippedclassroom.es[2] amb               

un gran nombre de col·laboradors i docents en actiu que utilitzen la classe inversa o inclús fan                 

investigació. 

 

1.4.1 Què és la FC? 

La FC és una estratègia d’aprenentatge (o un enfocament metodològic, o un model pedagògic)              

en el que es treu la teoria de l’aula per tal de tenir més temps per treballar amb metodologies                   

actives. Prèviament a la sessió d’aula, els alumnes estudien la teoria a casa (normalment en               

forma de vídeos, però no únicament). També realitzen una petita tasca o test inicial, que és                

revisada pel professor abans de la sessió d’aula a fi de conèixer el nivell o les dificultats de                  

l’alumnat, i poder adaptar l’activitat o projecte si és necessari. Un cop a l’aula, es resolen                

dubtes i els alumnes treballen de manera activa amb la guia del professor. La FC facilita                

l’aprenentatge centrar en l’alumnat, el treball amb metodologies actives i el treball            

col·laboratiu o cooperatiu.  

 

Segons R. Santiago, A. Díez i L.A. Andía (2017, pàg.23)[3] l'objectiu del flipped learning és               

millorar la qualitat del temps a l'aula. Un estudi realitzat pel Dr Manzano a 2 milions d'aules als                  

EEUU i un estudi realitzat a Espanya a 700 docents a través de tweeter, el 58-60% del temps                  

d'aula es dedica a explicar contingut nou, un 26-32% a practicar-lo, un 5-8% a resoldre dubtes                

personals i només un 5-6% a treball cognitiu d'ordre superior. 

 

En el gràfic següent podem veure la similitud dels resultats dels dos estudis. El del Dr Marzano                 

a EEUU i el de Twitter a Espanya. 

 

 
Gràfic 1. A què dediquem el temps de classe? (R. Santiago, 2017 i J. Bergman, 2014)[3]  
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Ens ha semblat interessant mostrar els anteriors resultats com a exemple de com la classe               

magistral ocupa temps d'aula que no podem dedicar a treballar amb metodologies actives tot i               

que després veurem que a l’ESO la distribució potser és diferent.  

 

1.4.2 Avantatges i inconvenients de la FC 

Alguns dels avantatges de la FC són que en estudiar la teoria a casa, deixa més temps per                  

treballar activament a l'aula, resoldre dubtes i facilitar el treball cognitiu d'ordre superior             

(segons la taxonomia revisada de Bloom). En fomentar un tipus d'aprenentatge centrat en             

l'alumnat, afavoreix la seva motivació, responsabilitat i autonomia. 

 

Els inconvenients tenen relació amb la complexitat de la seva implementació, en les dificultats i               

les reticències inicials que pot provocar per part de l'alumnat (inclús de les famílies o del                

mateix professorat) i en què requereix una forta implicació i motivació per part del professorat               

que l'ha d'aplicar. 

 

L'èxit de l'educació inversa depèn de molts factors, tan relacionats amb el professor com amb               

els alumnes (Jordan-Lluch C., Pérez Peñalver MJ, Sanabria-Codesal E, 2014)[4]. Amb la FC exigim              

als alumnes una col·laboració directa i continua, que no sempre és fàcil d'aconseguir (...) cal               

tenir en compte l'esforç que suposarà generar el material docent adequat, les guies             

didàctiques per portar a terme la implementació, així com la planificació exhaustiva de les              

classes (...) també incrementa notablement la feina del professor, especialment en les            

primeres experiències (Talbert, 2012; Tucker, 2012; Miller; 2012)[5]. 

 

A continuació detallem alguns dels seus avantatges i inconvenients. Els hem separat en 4 blocs               

segons corresponguin a l'alumnat, al professorat, als materials o a l'aula. L'objectiu d'aquesta             

divisió en 4 blocs és facilitar la lectura de la taula. 

 

AVANTATGES DE LA FC 

Amb relació 
a 

l’Alumnat 

● És un enfocament centrat en l'alumnat i on aquest té un paper més actiu en el                

seu aprenentatge 

● L'alumnat acostuma a guanyar en motivació, autonomia, disciplina i organització 

● Facilita l'atenció a la diversitat (en tenir més temps a classe) 

● Permet adaptar la velocitat d'aprenentatge, tanta a casa com a la classe 

● En fer l'estudi previ a casa, l'alumnat assimila molt millor els continguts a l'aula 

● La tasca que realitza l'alumnat a casa, serveix com a avaluació inicial per al              

professor (feedforward) 

● Permet treballar les capes i mitjanes i superior de la taxonomia revisada de             

Bloom, a l’aula  

● Millora la interacció entre l’alumnat 

 

Amb relació 
al 

Professorat 

● El professor no ha de repetir les explicacions, ja que tenen la teoria disponible              

en els materials 

● En estar més actius, els alumnes acostumen a tenir més interès i a aprofitar més               

el temps 

● Millora la interacció entre professorat i alumnat i la fa més propera 
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● Facilita l'avaluació formativa 

Amb relació 
als Materials 

● L'alumne pot veure els continguts quan vulgui, on vulgui (p.ex. al tren...), els             

cops que calgui, o veure’ls a trossos. 

● Poden veure els vídeos per repassar abans de l'examen 

● Permet fer exercicis addicionals online 

Amb relació 
a  

l’Aula 

● La FC és una palanca per a la introducció i l'ús de metodologies actives 

● Allibera temps de classe per resoldre dubtes i treballar activament 

● Els alumnes van a classe amb la teoria apresa i sabent que han de fer 

● Podem seguir utilitzant la classe magistral quan calgui (a alguns alumnes el va             

bé) 

● Molt indicada en el treball per projectes, ja que fomenta l'autonomia i deixa             

més temps per treballar a l'aula 

Taula 2. Avantatges de la FC. 

 

INCONVENIENTS DE LA FC 

Amb relació 
a 

l’Alumnat 

● Pot ser que alguns alumnes no tinguin ordinador o accés a internet a casa[6] 

● Pot ser que part de l'alumnat no es mirin els vídeos a casa[6] 

● Hi pot haver famílies reticents amb aquesta estratègia (cal argumentar molt bé            

els beneficis)[6] 

● Tenir un paper actiu a l’aula requereix més esforç, motivació i proactivitat 

● L’alumnat haurà d’aprendre a treballar de manera diferent 

● Treballar en grup o en equip pot ser cansat o generar conflictes  

● Alguns alumnes (o les famílies) poden mostrar resistències al principi 

● En tenir un paper actiu a l’aula, l’alumnat s’haurà d’esforçar més, sortir de la              

seva zona de seguretat o superar la vergonya 

● Les proves estandarditzades (p. ex. PAU) poden ser problemàtiques amb l'ús de            

FC i caldrà dedicar bona part del temps de classe a preparar-les[6] 

Amb relació 
al 

Professorat 

● La seva implementació és lenta i laboriosa. Requerirà una alta motivació i més             

temps per part del docent. 

● Normalment no obtindrem resultats a curt termini (és més una inversió a mig             

termini). 

● Pot ser un canvi molt important per a professorat que utilitza bàsicament la             

classe magistral 

● Requereix una alta motivació i una bona competència digital 

● Pot ser de difícil aplicació per a professorat que cada any canviï d’assignatura i/o              

de centre 

● Per al professorat novell pot ser una dificultat afegida 

● Molts cops ens farà sortir de la nostra zona de seguretat 

● Convé aplicar la pràctica reflexiva, estar oberta a les crítiques i aplicar la millora              

constant 

● Molts cops caldrà la col·laboració d'altres docents o de la direcció del centre[6] 

● El fet que cada alumne pot treballar al seu ritme, pot suposar més volum de               

feina pel professor (dins i fora de l'aula)[6] 

Amb relació 
als Materials 

● Cal crear o buscar els materials 

● Moltes vegades caldrà (o serà millor) crear els nostres materials 
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● L’alumnat acostuma a preferir els materials creats pel seu professor 

● A l’inici en costarà més crear materials i potser alguns sortiran malament o no              

serviran 

● Els vídeos no haurien de superar els 12 minuts (potser haurem de fer més d’un               

vídeo) 

Amb relació 
a  

l’Aula 

● L'aplicació de les metodologies actives requereix temps i experiència 

● Pot canviar radicalment la maneta de treballar 

● En estudiar la teoria a casa, no es pot preguntar al professor (com a l'aula) 

● Pot afecta els resultats de les PAU, ja que en treball amb metodologies actives              

es redueixen continguts 

● Pot implicar un consum superior de temps de pantalla (tot i que un estudi de J.                

Bergman conclou que l’increment és petit [Santiago, pàg. 28])[3] 

Taula 3. Inconvenients de la FC. 

 

1.4.3 Preparació i aplicació de la FC 

Com que la FC no és una metodologia, sinó una estratègia que pot combinar diferents               

metodologies, estils docents i altres aspectes, és difícil proposar una guia concreta d’aplicació.  

 

Els aspectes comuns acostumen a ser la utilització de vídeos, l’ús d’EVA, la realització de               

l’estudi i tasques prèvies a casa, l’ús de metodologies actives a l’aula i l’avaluació formativa               

entre d’altres. També està supeditada a la majoria d’aspectes de la tasca docent: programació              

didàctica, continguts, objectius d’aprenentatge, competències, avaluació... de manera que la          

seva implementació pot ser complexa i sumar-se (sobretot en el cas de docents novells) a la                

complexitat de la tasca docent en si mateixa.  

 

A la Taula 6 (punt 5.1) mostrarem una classificació de les tasques a realitzar abans, durant i                 

després de la classe.  

 

1.4.4 Metodologies actives i FC 

L’aplicació de la FC acostuma a anar lligada a l’ús de metodologies actives a l’aula, però no hi                  

ha una guia de metodologies que serveixin i altres que no. El que sí trobem són fórmules com                  

el Flipped Learning Forte[7] que consisteixen en la combinació de la FC amb la metodologia Just                

in Time Teaching (JiTT), on l’alumnat enviarà els dubtes al professor abans de la classe, i aquest                 

últim respondrà a tot el grup (també abans de la classe). Un altre model és la Flipp i colours [7]                    

que classifica els dubtes de l’alumnat amb un codi de colors segons la següent taula, i que                 

ajuda al docent a organitzar-se.  
 

 
Taula 4. Codi de colors del sistema Flipp in colours 
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1.4.5 Taxonomia de Bloom y FC 

La taxonomia de Bloom, que estableix una jerarquia de pensaments d’ordre inferior a superior,              

va ser revisada per Anderson i Krathwohl (2000) que van redefinir els 2 nivells superiors, i van                 

proposar l’ús de verbs en comptes de noms.  

 

 
Fig. 1. Taxonomia revisada de Bloom (Wilson, Leslie O. 2001)[8] 

 

Posteriorment Krathwohl (2002) va presentar una taula de verbs més completa (veure la Taula              

5). La trobem força clarificadora i creiem que pots ser útil tant en realitzar la programació                

didàctica (objectius, criteris d’avaluació...) com a l’hora de desenvolupar les activitats.  

 

Estructura del procés cognitiu  

Dimensions de la taxonomia revisada 
___________________________________________________________ 

  1.0 Recordar 
1.1 Reconèixer, identificar 
1.2 Recordar 

  2.0 Comprendre 
2.1 Interpretar 
2.2 Exemplificar 
2.3 Classificar 
2.4 Resumir 
2.5 Inferir, deduir  
2.6 Comparar 
2.7 Explicar 

  3.0 Aplicar 
3.1 Executar 
3.2 Implementar 

  4.0 Analitzar 
4.1 Diferenciar 
4.2 Organitzar 
4.3 Atribuir 

  5.0 Avaluar 
5.1 Verificar, comprovar 
5.2 Analitzar, criticar  

  6.0 Crear 
6.1 Generar 
6.2 Planificar, organitzar, preparar  
6.3 Produir 

Taula 5. Estructura del procés cognitiu.  

Dimensions de la taxonomia revisada (Krathwohl, 2002)[9] 
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Alguns autors (Hoover S, 2016)[10] suggereixen que el treball amb FC i metodologies actives a               

l’aula afavoreix els pensaments d’ordre superior (aplicar, analitzar, avaluar i crear) en            

comparació a la metodologia tradicional on aquests nivells s’acostumen a treballar a casa             

sense el suport del grup i el professor.  

 

 

Fig. 2. Taxonomia revisada de Bloom i FC (Hoover, S. 2016)[10]] 

Altres autors proposen una taxonomia representada en forma de diamant com a enfocament             

realista i entenent que tampoc tenim un temps il·limitat a l'aula, per aprofundir en avaluar i                

crear.  

 

 
Fig. 3 Taxomonia de Bloom i el temps d’espai grupal (Santiago, 2017)[11] 

 

Cal deixar clar que abans de la classe, s'ha d'haver realitzat la tasca prèvia (a casa) on es                  

treballaran els nivells de recordar i comprendre, que no per ser d'ordre inferior deixen de ser                

importants. També caldrà recordar i comprendre a l'aula tot el que no s'hagi interioritzat a               

casa. 

 

R. Santiago[12] cita textualment: "Garcia-Barrera (2013), incideix en la gran virtut que té aquest              

enfocament pedagògic al poder esmenar en ell totes les fases del cicle d'aprenentatge que              

componen la taxonomia de Bloom". Santiago presenta la següent infografia on mostra quins             

nivells es treballen abans, durant la classe i després de la classe. 
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Fig. 4. Infografia sobre la taxonomia de Bloom i la FC (Santiago, 2014)[13]  

 

Amb l'anterior entenem que la FC (mitjançant les metodologies que s'utilitzin) permet treballar             

tots els nivells de la taxonomia revisada de Bloom amb l'avantatge de què: 

 

● Els 2 nivells inferiors (recordar i comprendre) es treballaran principalment a casa de             

manera autònoma. 

● Durant la classe es treballaran principalment els nivells mitjans, aplicar i analitzar, amb             

l'ajuda dels companys i el professor. 

● Els nivells superiors (avaluar i crear) es treballaran també a l'aula i sobretot després de               

la classe. 

 

1.4.6 Programació didàctica i FC 

En els següents punts relacionarem la FC amb diferents aspectes de la tasca docent. 

 

1.4.6.1 Avaluació Formativa 

De la mateixa manera que la FC facilita la implementació i l'ús de metodologies actives, passa                

el mateix amb l'avaluació formativa. Si ens fixem en el decàleg de l'avaluació formativa de la                

Xarxa de competències bàsiques podem concloure que la FC afavoreix el compliment de tot el               

decàleg i molt especialment els punts 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Aquests darrers punts són més difícils                   

d'assolir amb l'ús d'una metodologia tradicional o expositiva.  

Els avantatges de la FC de cara al compliment de l’avaluació formativa són:  

● Un paper més actiu de l’alumnat. 

● Disposar de més temps per treballar a l’aula. 

● Una millora de la relació amb els companys i amb el professor.  

● Més temps per fer feedback personalitzat a l’aula 

● L’ús de les TIC permet fer feedback online i rebre inputs (o feedfordward) abans de la                

classe.  
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Fig. 5. Decàleg de l’avaluació formativa[14]  

 

1.4.6.2 Competències i FC 

Creiem que la FC i les metodologies actives són eines molt adequades per a facilitar la                

programació i l’avaluació per competències. Les rúbriques d’avaluació (i la taxonomia revisada            

de bloom) proposen sempre verbs que es poden traduir en accions concretes, i relacionades              

amb el paper actiu de l’alumnat. En contraposició, el sistema tradicional i el mètode expositiu               

deixen poc temps per a la realització de tasques competencials a l’aula.  

 

1.4.7 L'assignatura de tecnologia i la FC 

Creiem que la FC és aplicable a la majoria d’assignatures. Hem observat que s'utilitza força en                

assignatures de socials o història (D. Ferrer[23], M. Trenchs[24] i J.A. Lucero[15]), matemàtiques i              

física (J.F. Hernández[26]) i en altres com l’educació física (E. Rodríguez[32]), on podria semblar              

que no és aplicable, també s'ha utilitzat amb resultats satisfactoris. 
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En el cas de l'assignatura de tecnologia, on hi ha una forta presència de continguts digitals i                 

eines TIC , l’aplicació de la FC és ideal. En el centre A, l’alumnat ha treballat amb ordinador un                  5

50% del temps durant el 1r trimestre, i un 100% durant el segon el tercer.  

 

1.4.8 Les TIC i la FC 

La relació entre la FC i les TIC és evident sobretot en el treball previ que l'alumnat ha de fer a                     

casa amb ordinador, vídeo, internet, mail i altres eines. 

 

Pel que fa a les sessions d'aula, les TIC també facilitaran les tasques de cerca d'informació,                

treballar amb documents, respondre formularis... Inclús el telèfon mòbil pot ser un bon aliant a               

les aules on no hi hagi ordinadors. Si el telèfon s'utilitza per treballar i quan sigui necessari, pot                  

representar una ajuda en comptes d’un problema. En canvi, l’ús del telèfon mòbil durant la               

classe magistral sí que acostuma a generar més conflictes i distraccions. 

 

1.4.9 Entorn socioeconòmic i FC  

Un dels inconvenients de la FC és que no tot l'alumnat tingui accés a les TIC. És a dir, quan                    

tinguem alumnat que no disposi d'ordinador i connexió a internet a casa. Aquest és un aspecte                

que cal tenir en compte a l'hora de preveure l'aplicació de la FC i fa evident que algunes zones                   

amb menys recursos econòmics o menys desenvolupades poden estar en desavantatge. 

 

Quan sigui només una petita part de l'alumnat la que no tingui accés a eines digitals o, a                  

internet, es pot mirar que el centre o la comunitat local a través de l'AFA , faci una recollida                  6

d'ordinadors vells per tal de revisar-los i cedir-los a l'alumnat que els necessiti (reutilitzar). Això               

es pot fer de manera indirecta par tal de no violentar a l'alumnat amb menys recursos i seria                  

ideal que la comunitat educativa o l'AFA gestiones aquest aspecte. 

 

Pel que fa a la manca de connexió a internet, es poden buscar alternatives: 

● Que els materials o vídeos es gravin en una memòria externa USB. 

● Que l'alumnat s'apropia a una biblioteca municipal o punt WiFi. 

● Demanar a algun veí que comparteixi el WiFi. 

● Connectar-se a la xarxa a través del telèfon mòbil (de l'alumne, o d’un familiar). 

 

És important atendre la diversitat i garantir l'equitat entre tot l'alumnat. Si en un centre la gran                 

majoria de l'alumnat no té ordinador a casa. Caldrà estudiar la viabilitat o no, de la FC. Cal                  

recordar que els materials d’estudi previ també poden ser llibres o fotocòpies. També es pot               

valorar la possibilitat de l’ús del telèfon mòbil per petites tasques, o que els vídeos es puguin                 

veure a l’aula.  

 

El que desaconsellaríem és descartar d'entrada la FC pel fet que un petit percentatge              

d'alumnat no disposi d'ordinador o internet. Abans convindrà fer l'anàlisi de si l'alumnat que              

no té accés a les TIC, es veurà perjudicat en el cas d'una possible aplicació de la FC, o si                    

potenciar les TIC pot tenir beneficis per aquesta part de l'alumnat. 

 

 

5 Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
6 Associació de Famílies d’Alumnes.  
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2 Problema plantejat i proposta de millora 

2.1 Plantejament del problema (diagnòstic)  

En la meva breu experiència docent m'he trobat amb alumnat de 3r d'ESO amb el qual                

gestionar l'aula i fer classe ha estat bastant difícil (centre A), i amb grups de 1r i 2n d'ESO amb                    

bona actitud (centre B) on la classe magistral s’ha combinat amb la realització d’exercicis. 

 

2.1.1 Centre A  

El primer cas és el del centre on imparteixo l'assignatura de tecnologia a 3 grups de 3r d'ESO.                  

Tot i que hi pot haver factors socioeconòmics i culturals que influeixin en el comportament               

disruptiu de part de l'alumnat, sembla evident que un bon nombre d'alumnes no toleren la               

classe magistral. Inclús altres professors del centre amb més anys d'experiència tenen moltes             

dificultats per gestionar l'aula i fer la classe adequadament. Cal dir que és el meu primer curs                 

en un centre i que la meva inexperiència fa que tingui més dificultats en contenir i posar límits                  

a l’alumnat. 

 

Veient la dificultat d'explicar els continguts de manera expositiva, la meva estratègia ha estat              

preparar activitats en les quals incloc la teoria a l'inici del document, de tal manera que cada                 

alumne pugui treballar al seu ritme i els continguts que jo no pugui explicar a l'aula, els tinguin                  

per escrit a la mateixa activitat. Els inconvenients principals que he trobat amb aquest mètode               

són: 

 

● La teoria aportada dins de l'activitat és insuficient. 

● Una part de l’alumnat no es mira la teoria. 

● Alguns alumnes tenen una comprensió lectora baixa o poc hàbit d’estudi. 

● Una explicació en directe és molt bé efectiva i permet resoldre dubtes in situ. 

 

Hem fet servir el Classroom per penjar i fer el lliurament de les activitats. Una part de                 7

l’alumnat entrega les tasques a temps, altres les entreguen tard, al final del trimestre o               

després de suspendre la preavaluació. També hi ha entre 1 i 3 alumnes per aula que no                 

entreguen mai res (com a mínim a l’assignatura de tecnologia).  

 

Amb tot l’anterior molts cops he de ser un professor P4 (professor, policia, psicòleg i papi).                

Contenir-los, entendre'ls, ajudar-los, animar-los, sancionar-los quan sigui necessari i         

perseguir-los perquè entreguin les tasques. Crec que una part important de l’alumnat té molt              

poca motivació i que encara estan molt verds com per esperar (o promoure) una actitud               

responsable. La nostra percepció és que una estratègia de professor P4 (perseguir, animar,             

motivar, recordar, pressionar, advertir, sancionar, reconèixer la tasca feta encara que sigui            

poca...) ha donat més fruits que si simplement haguéssim indicat i esperat que l’alumnat fes el                

que ha de fer amb més responsabilitat i autonomia.  

 

Hem trobat un testimoni de José Antonio Lucero, professor d’història a l’ESO, que comenta el               

cas d’una promoció similar i assegura que l’actitud de l’alumnat va millorar quan va començar               

a utilitzar la FC[15]. 

7 Aplicació del suite de Google per gestionar l’aula de manera virtual (EVA o LMS). 
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2.1.1.1 Una anècdota antipedagògica  

Ens sembla interessant explicar una anècdota. Durant el primer trimestre del curs, on fèiem              

una hora d'aula a la setmana (l'altra hora era d’informàtica), vam consultar a diversos              

professors per saber com ho feien per gestionar l'aula. Una professora ens va comentar que               

una solució de càstig, és fer-los copiar la teoria de la pissarra i que l'entreguin al final de la                   

sessió com un exercici puntuable. La professora reconeixia que és antipedagògic però que             

funciona.  

 

Quan ho vam provar, és cert que la gran majoria de l'alumnat va respondre copiant de la                 

pissarra i va entregar la inútil tasca. Però ha estat durant la realització d'aquest treball que ens                 

hem adonat que en estar ocupat copiant, l'alumnat tenia un paper més actiu que si estigués                

només escoltant. 

 

L'anterior ens fa pensar que la FC pot afavorir que l'alumnat tingui un paper actiu d'una                

manera més pedagògica que copiant de la pissarra. 

 

2.1.2 Centre B  

El segon cas correspon al centre on hem realitzat les pràctiques del Màster. Es tracta d'una                

escola concertada. L'alumnat de 1r i de 2n té una bona actitud a l'aula. Les classes de                 

tecnologia són combinació de lliçó magistral i realització de tasques. Només es fa una hora de                

classe a la setmana, ja que la segona es dedica a un projecte interdisciplinari on l'alumnat té un                  

paper més actiu. També es fan visites regularment (empreses, parc eòlic, circ, excursions...) 

 

L'actitud de l'alumnat és bona i atén sense problemes a les explicacions. Els mòbils es guarden                

a les taquilles de fora de l'aula. Cada alumne té el seu ordinador però només el treuen quan la                   

professora ho indica. També disposen d'un dossier en paper que combina teoria i exercicis.              

Cada setmana la professora diu quins exercicis han de fer a casa. Els exercicis de càlcul, els                 

resolen els mateixos alumnes a la pissarra, per revisar-los. Els exercicis que no són de càlcul                

(com per exemple descriure el procés tecnològic) són exposats en veu alta per alguns alumnes,               

i la professora diu si estan bé o no. 

 

També es deixa temps per realitzar les activitats a l’aula. Sovint treballen en grups de 3 després                 

de col·locar els pupitres en una distribució quadrada 2+1. També fan treballs en grup i               

presentacions (projecció de diapositives + exposició oral). 

 

Durant les sessions, l’alumnat treballa molt més que en el centre A. Els aspectes a millorar                

podrien ser:  

● Es fan molts exercicis, bastant de pressa i queda poc temps per resoldre dutes a l’aula                

o assimilar continguts. 

● Tothom ha d’anar al mateix ritme. 

● Cada aula té 30 alumnes, fet que dificulta saber qui té dificultats i ajudar-lo.  

● La correcció de tasques a l’aula és molt ràpida i no permet detectar qui no ha entès                 

l’activitat.  

● Algunes activitats com les del procés tecnològic es fan de manera mecànica, poc             

reflexiva o tenen poc sentit (utilitzar el procés tecnològic per creuar un riu).  

● Predomina l'avaluació sumativa (posar nota).  
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● Només hi ha una hora de classe a la setmana i es donen molts continguts.  

● L’alumnat fa els deures a casa de la manera tradicional (sense ajuda del professor). 

 

2.2 Proposta de millora (oportunitat)  

La proposta inicial era realitzar una petita prova d'implementació de la flipped classroom per              

tal de comprovar si és possible aconseguir una millora de la motivació, l'actitud i de la                

participació de l'alumnat (centre A) i veure si en el centre B, on l'actitud ja és bona,                 

s'aconseguia tenir més temps a l'aula per dedicar a tasques cognitives d'ordre superior (aplicar              

i analitzar) principalment. 

 

A cap dels 2 centres ens ha estat possible realitzar les classes presencials. En el centre B, la                  

nostra tasca s'ha centrat en la creació de materials. Un aspecte positiu és que en estar més                 

temps a casa hem pogut crear més materials (que els que hauríem pogut fer sense el                

confinament). 

 

El nostre nou objectiu durant el confinament ha estat el de motivar a l'alumnat i adaptar-nos a                 

les directrius del centre i del departament d'ensenyament. Amb relació a l'alumnat, l'objectiu             

ha estat primar les competències per sobre dels continguts (entre elles la competència digital).              

Amb relació a la tasca docent, ens hem centrat en els següents punts. 

 

● Realitzar una vídeo-classes setmanal amb cada grup. 

● Realitzar qüestionaris online, alguns d’ells amb Edpuzzle. 

● Implementar activitats col·laboratives online.  

● Mirar de potenciar i reforçar la comunicació fent ús de vídeos i àudios, a més dels                

canals habituals (mail i classroom).  

 

2.3 Enfocament del treball  

L'enfocament d'aquest TFM s’ha centrat principalment en el docent, pel que fa a la preparació               

i la implementació de la FC.  

 

Amb relació al centre, i en tractar-se d'un projecte amb una durada d'un únic quadrimestre               

(sumat al fet que el proper curs no continuarem a cap dels 2 centres), no ens ha semblat                  

adequat demanar el suport ni la implicació del professorat ni de la direcció. El que sí que hem                  

realitzat és una enquesta a fi de saber quin coneixement, acceptació i predisposició té el               

professorat amb relació a la FC. 

 

Amb relació a l'alumnat, inicialment ens vam plantejar d'informar-lo i involucrar-lo en la prova              

de la FC però després del tancament dels centres, amb la incertesa i les modificacions de la                 

tercera avaluació i sense tenir una planificació de les activitats online a realitzar vam preferir               

no informar a l'alumnat de la prova d'implementació. 

Amb relació als aspectes teòrics i pràctics, ens hem centrat en la literatura, però sobretot, en el                 

que recomanen els qui utilitzen la classe invertida, entre ells els docents que hem entrevistat. 

 

El projecte té també una part experimental, sobretot pel que fa a l’aplicació pràctica.  
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2.4 Limitacions de l’estudi o TFM   

Aquest TFM no pretén explicar amb detall què és la FC ni les seves característiques. Tampoc                

pretén ser una guia d'implementació. Sí que pretén donar informació, orientacions, testimonis            

i la nostra experiència amb relació a la classe inversa. Tampoc es fa un estudi de les                 

metodologies actives aplicables a la FC. 

 

No s’ha prevista una revisió exhaustiva de la literatura existent per concloure si la FC funciona                

o no. Sí que s’ha fet una cerca relativament amplia amb l’objectiu de destacat algunes               

conclusions que exposarem en el punt 4 (State of the Art). 

 

Una altra limitació és que com que no s’ha pogut fer classe presencial no ha estat possible                 

implementar la FC. La impartició de classes online ha tingut un enfocament força experimental              

centrar en el mètode de prova i error. Les enquestes que hem realitzat són d'opinió i no tenen                  

rigor estadístic. Tampoc ha estat el nostre objectiu demostrar la millora dels resultats de              

l'alumnat, l'assoliment de competències o la millora de la seva motivació. 

 

  

3 Objectius del treball i Hipòtesi de recerca 

3.1 Objectiu general  

L’objectiu general d’aquest treball final de màster és estudiar la flipped classroom, conèixer             

l’experiència de professors que la utilitzen, valorar avantatges, inconvenients i les dificultats de             

la seva implementació. 

 

Els objectius específics que es van plantejar inicialment van ser: 

● Analitzar avantatges i inconvenients de la classe invertida. 

● Entrevistar experts o docents que la utilitzen. 

● Valorar la seva viabilitat i les dificultats de la seva implementació. 

● Valorar els reptes de la creació o reutilització de materials (normalment vídeos), així             

com les eines TIC necessàries per poder portar a terme la flipped classroom.  

● Aplicar la classe invertida a un tema d’una unitat didàctica, com a mínim en un grup i                 

curs (aquest punt ha patit modificacions). 

● Valorar la satisfacció i obtenir feedback de l’alumnat (aquest punt ha patit            

modificacions). 

● Avaluar quin coneixement i quina predisposició té el professorat en actiu per            

aproximar-se a aquesta nova estratègia. 

 

3.2 Objectiu personal  

L’objectiu personal del treball ha estat iniciar-nos en la FC i que la feina realitzada ens sigui útil                  

com a docents.  
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Dos factors clau has estat la motivació i la voluntat que el treball i la tasca realitzada ens sigui                   

d’utilitat en el present i en el futur.  

 

3.3 Objectius respecte a l’alumnat  

En una implementació real de la FC els objectius respecte a l'alumnat serien: millorar la seva                

motivació i autonomia, participar de manera més activa a l'aula i en el seu procés               

d'aprenentatge, millorar el treball en equip i col·laboratiu, millorar els resultats d'aprenentatge            

i treballar les capacitats cognitives d'ordre superior (segons la taxonomia revisada de Bloom).             

També seria d'esperar una millor del compromís i de l'actitud de l'alumnat. 

 

Els objectius anteriors serien assolibles amb una bona implementació a mig termini (2-4 anys),              

però no amb una prova pilot. 

 

Amb relació a l’alumnat, els objectius han estat centrats en el fet de millorar la seva motivació,                 

realitzar activitats per millorar la competència digital i el treball i la comunicació online. 

 

3.4 Objectius respecte al docent  

Un dels primers objectius és que el docent prengui consciència del temps, la dedicació i dels                

canvis importants que aquesta estratègia implica, tant en la preparació de materials i activitats              

per fer a casa, en els canvis en la manera de treballar a l’aula, els canvis en la manera de                    

relacionar-se (tant entre l’alumnat com amb el docent), i també en la manera d’avaluar.  

 

Algunes de les tasques que el docent ha de realitzar són: 

● Crear materials efectius, tasques i qüestionaris previs a la sessió 

● Revisar les tasques i els comentaris de l’alumnat (feedfordward ) 8

● Dissenyar activitats d'aula i utilitzar metodologies actives 

● Guiar, acompanyar i atendre a l’alumnat 

● Atendre la diversitat i afavoria l’avaluació formativa 

 

3.4.1 Compromís del docent  

La implementació de la FC pot requerir de 2 a 4 anys en funció de l'experiència del docent.                  

També són importants la motivació i la implicació del docent. Els primers anys pot requerir               

molt d’esforç i dedicació. Una de les primeres barreres pot ser la creació de materials propis,                

normalment vídeos. Però la dificultat més gran la podem trobar en el canvi radical que suposa                

(quan sigui el cas) en el fet de passar de la classe magistral a l'aplicació de metodologies                 

actives. Caldrà preparar les activitats, que seran molt més pràctiques i competencials, i caldrà              

també canviar el rol del professor que ara haurà d'acompanyar, guiar i motivar a un alumnat                

actiu, en comptes d'explicar a un alumnat amb un paper més passiu. 

 

  

8 El terme feedfordward fa referència a les reflexions que els alumnes fan arribar al professor, abans de                  
la classe, a fi de que aquest últim detecti les dificultats trebades a la tasca inicial. 
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3.5 Compromís de la direcció del centre  

Quan la implementació es faci seriosament (i no com una prova puntual), serà molt important               

l'ajuda de la direcció del centre i de l'AMPA/AFA . Tant de cara informar del canvi metodològic                9

a l'alumnat i a les famílies, com per assegurar que l'alumnat s'ho prendrà seriosament i               

realitzarà les tasques prèvies a casa. 

 

Quan la implementació de la FC es faci a escala de departament o de manera interdisciplinària,                

encara serà més important comptar amb el suport de la direcció, que és qui més autoritat té                 

per marcar directrius, reunions, encaixar horaris, coordinar la programació i l'avaluació,           

proporcionar els recursos necessaris, etc. 

 

Per a la realització d'aquest treball no hem demanat cap ajuda especial a la direcció (més enllà                 

d'algunes dades del centre). En tractar-se d'una prova puntual, hem cregut que no tenia cap               

sentit. 

 

3.6 Objectius educatius 

Els objectius educatius a l'ESO són els que marquen la LOMCE , la LEC  i els seus respectius 10 11

desplegaments. 

 

La LOMCE[16] (2013) en els seus preàmbuls IV i XI estableix: 

 

Preàmbul IV 

“(...) Necessitem propiciar les condicions que permetin el canvi metodològic oportú, de            

manera que l’alumnat sigui un element actiu en el procés d’aprenentatge. Els alumnes i les               

alumnes actuals han canviat radicalment en relació amb els de fa una generació. La              

globalització i l’impacte de les noves tecnologies fan que sigui diferent la seva manera              

d’aprendre, de comunicar-se, de concentrar l’atenció o d’abordar una tasca. (...)”  

 

Preàmbul XI 

“(...) Les tecnologies de la informació i la comunicació són una peça fonamental per produir el                

canvi metodològic que porti a aconseguir l’objectiu de millora de la qualitat educativa. Així              

mateix, l’ús responsable i ordenat d’aquestes noves tecnologies per part dels alumnes i les              

alumnes ha d’estar present en tot el sistema educatiu. Les tecnologies de la informació i la                

comunicació també són una eina clau en la formació del professorat i en l’aprenentatge dels               

ciutadans al llarg de la vida, en permetre’ls compatibilitzar la formació amb les obligacions              

personals o laborals i, així mateix, ho són en la gestió dels processos. (...)” 

 

Resumim els punts més destacats:  

● Propiciar un canvi metodològic. 

● Que l'alumnat sigui un element actiu en el procés d'aprenentatge. 

9 Associació de Mares i Pares d’Alumnes / Associació de Famílies d’Alumnes.  
10 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE). 
11 Llei d'Educació de Catalunya (LEC), aprovada pel Parlament de Catalunya el 2009 i publicada al DOGC                 
el 10 de juliol. 
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● L'alumnat ha canviat amb relació a la seva manera d'aprendre, comunicar-se, 

concentrar-se i abordar una tasca. 

● Las TIC han de ser una peça clau en el canvi metodològic. 

● Ús responsable i ordenat de les TIC per part de l'alumnat. 

● Las TIC seran una eina clau en la formació del professorat. 

 

Segons l’anterior podem concloure que la FC és una estratègia òptima per propiciar el canvi               

metodològic que proposa la llei.  

 

3.6.1 Les competències i la FC 

Les competències a treballar i els continguts curriculars tampoc canvien, però en tenir més              

temps a l'aula i en utilitzar metodologies actives que facilitaran el treball a les capes mitjanes i                 

superiors de la taxonomia revisada de Bloom (aplicar, analitzar, avaluar...) la programació i             

l'avaluació per competències serà més factible. Aquí és on la FC pot aportar un gran benefici. 

 

Segons els resultats de l'enquesta que hem realitzat al professorat, un 67,9% fa un 50% o més                 

de classe magistral. Cal tenir en compte que la gran majoria no utilitza la FC i per tant, la teoria                    

la donen a l'aula. També hi ha un 61,3% del professorat que utilitza metodologies actives o                

diferents a la classe magistral durant un 50% o més del temps. Aquest aspecte és força positiu,                 

ja que sembla que hi ha un ús significatiu de metodologies actives que es combinen amb la                 

classe magistral. 

 

Segons l'enquesta que hem realitzat, un 49% del professorat diu que compren bé o molt bé les                 

competències, i un 48% diu que les utilitza bastant o molt. No obstant això, un 25% diu que les                   

utilitza molt poc o gens. 

 

Les dades anteriors potser no són ideals però mostres que una part important del professorat               

diu utilitzar les metodologies actives i el treball per competències. Possiblement la FC facilitaria              

que aquests percentatges fossin més alts. 

 

3.6.2 Avaluació formativa i FC  

En disposar de més temps per treballar activament a l'aula, i en treballar de manera més                

autònoma, o en grup, el docent disposa de més temps per utilitzar l'avaluació formativa. 

 

A la Figura 6 (punts 1.4.6.1) mostrem el decàleg de l'avaluació formativa de la xarxa de                

competències bàsiques. 

 

3.6.3 Metodologies actives i FC  

La FC es defineix com una estratègia o com un enfocament metodològic (no com una               

metodologia). En estudiar la teoria a casa i deixa més temps per treballar a l’aula, fa que sigui                  

un enfocament ideal per implementar les metodologies actives.  

 

Amb relació a l’alumnat, pot representar una dificultat inicial, ja que hauran d’aprendre a              

treballar en equip o de manera col·laborativa, tenir més autonomia, responsabilitat, empatia            

amb els companys i també proactivitat. 
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Amb relació al docent que l’ha d’aplicar, també pot representar una dificultat si no es té                

experiència en l'ús de metodologies actives.  

 

Enumerem algunes de les metodologies actives més utilitzades:  

● Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 

● Aprenentatge per Projectes  

● Team based learning (TBL) 

● Peer Instruction 

● Just In Time Teaching (JITT) 

● Puzzle o grups d’experts 

● Ludificació  

● Aprenentatge servei 

● Learning by doing 

 

Implementar metodologies que no coneixem requerirà estudi, preparació, temps i esforç.           

També comportarà riscos que cal assumir. Alguns punts a tenir en compte són:  

● Documentar-nos bé 

● Consultar a docents que les utilitzen. Seria ideal assistir a les seves classes.  

● Escollir la metodologia adequada a la sessió o projecte, i al grup. 

● Planificar molt bé la sessió i tenir sempre un pla B. 

● Acceptar i aprendre dels errors. Corregir els errors. 

● Aplicar la pràctica reflexiva. 

● Tenir en compte l'opinió de l'alumnat. 

 

Una reflexió interessant que va fer Manel Trenchs durant l’entrevista que li vam fer va ser que                 

no ens hem d’obsessionar amb l’ús de metodologies i que ens hem de sentir còmodes a l’aula,                 

amb el que fem i amb la metodologia que utilitzem. Podem dir que són nosaltres que hem                 

d’utilitzar una metodologia i no ella a nosaltres. M. Trenchs també recomana utilitzar un bon               

mix, referint-se a confinar metodologies diferents, i entre elles la classe magistral que a              

vegades també és útil.  

 

 

4 State of the Art i Justificació del treball 

4.1 Funciona la FC?  

Tot i la voluntat de donar un enfocament pràctic en aquest TFM, trobem convenient revisar               

breument què diu part de la literatura de la FC.  

 

També entrevistarem a docents que la utilitzem amb èxit, i que són un bon testimoni de què la                  

FC funciona. 

 

4.1.1 Què diuen els estudis? 

Hi ha nombrosos estudis sobre la FC. Des de petits estudis d'aplicació a primària o a l'ESO, fins                  

a estudis de nivell universitari amb mostres significatives i grup de control. Un aspecte que es                

repeteix en la literatura és el fet que es destaca que la FC funciona i que s'han obtingut                  
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resultats satisfactoris, però després s’acaba concloent que no hi ha prou evidències que la FC               

funcioni en un context diferent del de l'estudi realitzat. En mostrem 3 exemples: 

 

Un estudi de la FC a 4t d’ESO conclou; “Se ha comprobado que con la metodología Google han                  

mejorado los resultados académicos del alumnado. Ha sido satisfactoria en cada una de las              

tres asignaturas instrumentales en Conceptos, Procedimientos y Actitud, y por tanto, también            

lo hará en la nota global, reduciendo el número de suspensos considerablemente y elevando el               

número de notables y sobresalientes. Siguiendo la tendencia de algunos de los estudios más              

recientes sobre FC (Strayer, 2007; Ali, Ghazi, Shahzad y Khan, 2010; Bergmann y Sams, 2011)”.               

Després afegeix; “Sin embargo, el contexto concreto de este proyecto hace que los resultados              

de esta investigación no puedan ser generalizados al resto de clase de ESO ni de otras                

asignaturas” (Laura Borao Moreno, Ramon Félix Palau Martín, 2016)[17]. 

 

Joel Michael en el seu estudi “Where's the evidence that active learning works?”[18] conclou              

que; “Hi ha evidències del fet que l’aprenentatge actiu centrat en l’estudiant a l'hora              

d'ensenyar fisiologia funciona, i que funciona millor que altres enfocaments més passius. No             

obstant això, no hi ha cap estudi que demostri, ni pot existir tenint en compte la naturalesa                 

d'aquestes treballs, però la gran multiplicitat de fonts que ho evidencien fan que l’argument              

sigui convincent”. 

 

Sosa Díaz i Palau Martín en el seu estudi Flipped Classroom en la Formación Inicial del                

Profesorado[19], citen textualment; “No obstante, existe disparidad de opiniones y resultados           

entre los trabajos de investigación revisados. Por un lado, están aquellos que afirman que el               

modelo FC ayuda a los estudiantes a alcanzar los objetivos marcados y a tener éxito en el                 

aprendizaje (Molés y Monferrer 2014). Por otro, los que consideran que influye pero de manera               

indirecta en la mejora el rendimiento académico de los estudiantes (O’Flaherty y Phillips 2015;              

Martín y Núñez 2015; Chen et al., 2014). Y por último, los que concluyen que no existen                 

evidencias de que el FC mejore las notas y los resultados de aprendizaje (Wanner y Palmer                

2015; Butt 2014).” 

 

També trobem estudis amb resultats més clarament positius.  

 

C. Berenguer Albaladejo en el seu estudi Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped                

classroom[20] conclou que “Los beneficios del método son incuestionables y su eficacia ha             

quedado sobradamente demostrada a través de los estudios a los que he hecho referencia              

anteriormente” i després afegeix que cal que l’alumne s’involucri al 100% i que la utilitat de la                 

FC es directament proporcional a la implicació de l’alumnat.  

 

Un estudi de flipped learning en ensenyament a distància a secundària, realitzat per             

(Romero-García, Carmen Buzón-García, Olga Touron, Javier)[21] conclou que l’experiència és          

molt satisfactòria pels estudiants, en els que genera un canvi d’actitud positiva, que també              

millora els resultats respecte al grup de control, al rendiment i el procés d’aprenentatge.  

Un altre estudi realitzat a l’assignatura de matemàtiques a 3r d’ESO conclou que la utilització               

de la FC ha millorat significativament els resultats acadèmics en un 20%. L’anàlisi de dades               

també conclou que hi ha una millora d’aspectes qualitatius com una dinàmica més relaxada a               
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l’aula, un rol del professor més motivador, estudiants més actius, motivats i implicats en el seu                

aprenentatge (Vicente Fornons, Ramón Fèlix Palau Partín, 2016)[22]. 

 

Hi pot haver dificultat per demostrar científicament que la FC o les metodologies actives              

funcionen. Però com va comentar F. Manso en l'entrevista que li vam fer, l'educació és una                

ciència social, no un mètode o un model que sempre es pugui reproduir en contextos diferents                

i per professorat diferent. Per altra banda, l'aprenentatge competencial i centrat en            

l'estudiant, així com l'avaluació formativa, són alguns dels eixos del sistema educatiu català,             

com a mínim a l'ESO, i estem convençuts que la FC és una estratègia que pot ajudar a integrar                   

tots aquests aspectes.  

 

4.1.2 Què diuen el qui la utilitzen? 

A fi de tenir un apropament més real i pràctic cap a la FC hem fet cinc entrevistes a professor                    

que la utilitzen amb èxit. Resumirem breument els punts que trobem més destacat de cada               

entrevista i que ens poden ajudar més a la implementació de la FC.  

 

4.1.2.1 Entrevistes a docents que utilitzen la FC  

 

David Ferrer. Professor de socials en un institut concertat del Vallès Oriental. Té un canal de                

YouTube, The profe 22[23] amb més de 450 subscriptors i més de 24 vídeos. Ja li agradava fer                  

vídeos abans de fer FC. 

● Assegura que cal estar motivat i conèixer bé el temari (no recomana fer FC el primer                

any que s'imparteix una assignatura). 

● Diu que crea els vídeos durant les vacances, ja que requereix molt de temps              

(10h/vídeo). 

● Crea guions abans de fer els vídeos i introdueix música, efectes, fragments de             

pel·lícules. Diu que això permet, per exemple, recrear l'ambient de les trinxeres de la              

2a guerra mundial. 

● Les metodologies actives li permeten veure com treballa l'alumnat, i detectar qui fa la              

feina a l'aula i quin no. 

● No obstant això, comenta que hi ha alumnes que prefereixen la classe magistral. 

● Comenta que té pendent de provar de fer àudios (o podcasts). 

● Per a la realització de vídeos utilitza una càmera de vídeo, micròfon de solapa,              

il·luminació i un teleprompter amb comandament a distància que li permet llegir el             

guió mentre mira a l'objectiu de la càmera. 

● Comenta que va tenir problemes amb YouTube quan utilitzava el compte del centre (ja              

l'escola és una SL) 

 

Manel Trenchs. Professor d'Història de l'art en un centre concertat del Maresme. Membre de              

Flipped Learning Network i Remind Teacher Advisory Board. Speaker al FlipCon2015 (Michigan,            

USA). Membre i editor del web The Flipped Classroom[2]. Interessat en rethinking learning i en               

l'ús de ICTs . Té un canal a YouTube amb més de 220 subscriptors i més de 360 vídeos[24]. El                   12

seu web és maneltrenchs.com. 

● Confessa que sempre ha estat una persona inquieta i amb molt d'interès per a les               

noves tecnologies. 

12 Information and communications technology (o TIC, en català). 
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● Va començar a fer FC fa 10 anys, de casualitat. Va fer un vídeo de la Venus de                  

Willendorf per uns companys. Quan ho va comentar a l'alumnat, li van dir que el volien                

veure. L'experiència va resultar útil i motivadora. 

● Comenta que és un procés lent i que cal anar a poc a poc. 

● Utilitza eines com Symbaloo, Classroom, Edpuzzle, Kahoot, Socrative... 

● No renega de la classe magistral i l'utilitza de vegades, però diu que escriure mitja hora                

la pissarra és una pèrdua de temps. 

● No és partidari de les etiquetes i comenta que és important utilitzar un bon mix per no                 

fer sempre el mateix. Cal combinar metodologies, debats, sortides i recursos diferents. 

 

Fernando Manso. Llicenciat en ciències Físiques. Professor d’FP a Madrid. Té un canal a              

YouTube, Electrónica FP[25] amb més de 185.000 subscriptors i més de 280 vídeos. El web de la                 

seva plataforma de formació és pocapoca.es.  

● Comenta que la mestra és la necessitat, i que els seus alumnes van a buscar la teoria                 

quan la necessiten (p.ex. després de fer explotar 3 condensadors). 

● Comenta que l'alumnat no té comprensió lectora i que va començar a aplicar la FC per                

què l'opció era aquesta, o ensenyar-los a llegir. 

● Comenta que hi ha alumne molt brillants i ràpids, altres que van fent i una un altre                 

grupet que requereix ajuda constant i a qui li costa avançar. 

● Els seus alumnes d’FP treballen per projectes i també fan les pràctiques preestablertes. 

● A l’aula l'ambient de treball és col·laboratiu i s'ajuden uns als altres. 

● Va començar fent els vídeos a l'escola amb un mòbil. Després es va comprar una               

càmera i alguns focus. Més tard una gravadora d'àudio. 

● Comenta que la primera mitja hora de gravació només li servia per escalfar. Després              

l'edició era complicada i tardava uns 3 dies per editar cada vídeo. 

● Actualment grava els vídeos en una productora que li fa també l'edició. 

 

Lidia Barreiros. Professora del màster de professorat de secundària i FP a la FIB-UPC i               

professora de química a un centre d’FP de Barcelona comarques. No té canal de YouTube.               

Penja els seus vídeos al Moodle del centre.  

● Cal definir molt bé el que fas abans de la classe, el que fas durant, i el que fas després.  

● Utilitza una aplicació d’Apple (ExplainEverything) i una tablet per a crear els vídeos.  

● Comenta que la distribució actual de les aules ordinàries o d’informàtica dificulta el             

treball en grup i la col·laboració.  

● Em parla d’un complement de Moodle que es diu HT5 i que permet inserir preguntes               

en els vídeos de manera similar a Edpuzzle.  

 

La Lídia em va passar els contactes del Manel Trenchs i del Juan Francisco Hernandez.  

 

Juan Francisco Hernández. Professor de matemàtiques a 4t d'ESO i batxillerat a un institut de               

les Illes Canàries. Té un canal de YouTube amb més de 2.300 subscriptores i més de 800                 

vídeos[26]. 

● Comenta que pots ser un procés de 4 anys. Durant el primer any es poden començar a                 

preparar alguns vídeos. 

● Cal fer guions per fer els vídeos. 
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● Posar-se davant de la càmera no és fàcil. Cal buscar una manera pròpia amb les que un                 

se senti còmode. 

● Assegura que al principi els vídeos et sortiran malament i que amb el temps aniràs               

millorant. Comenta que al principi va fer molts vídeos que no li van servir i que va                 

acabar llençant molta feina. 

● El més difícil és planificar i guiar el treball que es farà a l'aula (no fer els vídeos). 

● La FC t'obliga a canviar la manera d'avaluar. No podem seguir avaluant com abans              

(referint-se a l'avaluació formativa i en sortir del mètode únicament sumatiu o            

qualificatiu). 

● La relació amb l'alumnat és molt més propera. Diu que molts cops treballen amb              

música a l’aula. 

● “Treballem en equip tot el departament de manera que si una sessió la dono jo o un                 

altre professor/a, els resultats són molt similars. 

● “També fem projectes amb col·laboració amb altres centres de Llatinoamèrica”. 

● “A les conferències que imparteixo m'he trobat professors pretenen aplicar la FC i             

seguir avaluant igual, o que pretenen donar la mateixa quantitat de temari”. 

 

L'anterior només és un petit recull de comentaris de persones que utilitzen amb èxit la FC i                 

amb les que hem pogut parlar personalment, per telèfon o videoconferència. 

 

Per acabar aquest punt ens sembla interessant recomanar el web thepfippedclassroom.es[2] (ja            

citat amb anterioritat) on hi podem trobar articles i experiències, molts dels quals també es               

poden trobar al llibre 33 experiencias que ponen patas arriba el aprendizaje[3] i que recull               

experiències de docents que utilitzen amb èxit la FC. Les 33 experiències han estat escrites pels                

mateixos docents. 

 

 

5 Metodologia i pla de treball  

L'objectiu inicial del projecte era fer una prova pilot d'implementació de la FC. Com que no s'ha                 

pogut fer, hem hagut de redefinir els objectius i el pla de treball. Tot i aquest canvi, creiem                  

interessant presentar una taula resum amb les línies generals de la implementació inicialment             

prevista. 

 

5.1 Taula resum de la implementació de la FC 

La taula segueix una estructura en 3 fases, corresponents a les accions a realitzar abans, durant                

i després de la classe. Aquesta estructura ens la va recomanar Lidia Barreiros a l'entrevista que                

li vam fer i és força usual tant en la literatura en castellà com en anglès.  

 

S'han separat les tasques a realitzar per part del professor i de l'alumnat. Indiquem també els                

nivells de la taxonomia de Bloom revisada a cada una de les fases. Entenem aquesta taula com                 

una orientació. No sempre s'aplicaran tots els punts i també pot ser que calgui afegir-ne de                

nous. La taula representa el procés complet de la classe inversa, no l'objectiu inicial d'un               

docent sense experiència que la vulgui implementar.  
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 Professor Alumna/e 

ABANS DE LA CLASSE 
introduir coneixements 

(a casa) 
Recordar 

Comprendre 

Preparar sessió i materials Visualitzar vídeos o materials 

Enviar tasca (vídeos + 
preguntes). Resoldre dubtes 
online 

Fer la tasca prèvia (guiada) 

Revisar les tasques prèvies i 
preparar el feedback 

Enviar feedback o preparar 
dubtes  

DURANT LA CLASSE 
internalitzar coneixements 

Aplicar 
Analitzar 
Avaluar 

Crear 

Donar feedback i resoldre 
dubtes 

Plantejar dubtes 

Proposar projectes o activitats Treballar de manera activa, en 
equip, col·laborativa…  

Avaluació formativa. Verificar 
que s’ha entès 

Autoavaluació, Coavaluació 

DESPRÉS DE LA CLASSE 
consolidar coneixements 

Recordar 
Comprendre 

Aplicar 
Analitzar 
Avaluar 

Crear 

Discussió online 
Resoldre dubtes 

Discussió online amb el 
professor i entre alumnes 

Explicacions i materials 
complementaris 

Estudi posterior 
Acabar i lliurar la tasca final 

Avaluar activitats i/o avaluació 
formativa 

Autoavaluació i/o coavaluació 

Valorar feedback dels alumnes 
Pràctica reflexiva 
Millorar el mètode FC 

Donar feedback a través de 
formularis o mail 

Taula 6. Tasques a realitzar abans, durant i després de la classe. 

 

També ens sembla interessant destacar, encara que de manera molt simplificada, que abans             

de les 3 fases anteriors caldrà afegir una fase de preparació tant del docent com de l’alumnat.  

 

 Professor Alumna/e 

ABANS DE LA FC 
preparació 

● Formació, motivació i 
conscienciació del docent.  

● Utilitzar metodologies 
actives a l’aula (abans de 
fer FC). 

● Ús d’eines TIC i EVA.  
● Consultar o visitar docents 

que utilitzen la FC. 
● Etc. 

● Explicació i conscienciació 
de l’alumnat. 

● Explicació i conscienciació 
de les famílies.  

● Utilitzar metodologies 
actives a l’aula.  

● Ensenyar a l’alumnat a 
veure els vídeos i a realitzar 
les tasques prèvies, a 
l’aula.  

● Realitzar treball 
col·laboratiu a l’aula i 
fomentar un paper més 
actiu de l’alumnat.  

● Etc. 

Taula 7. Tasques de preparació a realitzar abans de la FC. 
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5.2 Nova proposta de treball adaptada al confinament  

El fet de no poder fer classes presencials, ens ha obligat a reenfocar la part del treball                 

relacionada amb la impartició. A la següent taula resumim les accions que no hem pogut               

realitzar i les que sí que hem pogut fer, que corresponen al nou enfocament del treball. La part                  

del treball que no ha canviat no la representem a la taula. 

 

ACCIONS QUE 

NO HEM POGUT 

REALITZAR  

● Fer classes presencials  

● Utilitzar metodologies actives a l’aula  

● Crear els vídeos necessaris per impartir la UD de comunicacions en           

el centre A  

● Treballar amb tot el grup sencer 

● Impartir els continguts normalment previstos (s’han reduït       

continguts) 

● Avaluar el treball de tot el grup i comparar resultat amb la resta de              

trimestres 

ACCIONS 
REALITZADES 

(nou 
enfocament) 

● Creació de materials i vídeos per al centre B 

● Realitzar una vídeo-classe setmanal amb cada grup (centre A) 

● Reutilitzar vídeos i inserir-hi qüestionaris amb Edpuzzle  

● Crear vídeos per fomentar la motivació de l'alumnat 

● Potenciar i reforçar la comunicació amb l’alumnat; ús de vídeos i           

àudios, a més dels canals habituals (mail i classroom). 

● Experimentar amb activitats col·laboratives online (per substituir       

les metodologies actives)  

● Resoldre dubtes i atendre a l’alumnat sempre que ho demani (via           

mail, Classroom i a les vídeo-classes) 

● Experimentar amb l’ús d’audioguies i àudios com a suport a les           

activitats i a la comunicació amb l’alumnat 

● Realitzar qüestionaris online per conèixer les preferències i l’opinió         

de l’alumnat 

● Premiar l’esforç i la realització de les tasques, per sobre de la seva             

quantitat o qualitat 

● Fomentar la competència digital de l’alumnat  

Taula 8. Taula resum d’accions realitzades.  

 

El nou objectiu ha estat adaptar-nos a la nova situació, utilitzant tots els aspectes de la FC que                  

siguin aplicables a la modalitat online (vídeos, qüestionaris, treball col·laboratiu online…) i            

també en mirar de millorar la motivació, la comunicació i la competència digital de l’alumnat. 

La part pràctica realitzada s’ha dividit en 3 apartats: 

1. Creació de materials per al centre B 

2. Impartició online en el centre A 

3. Realització d’una enquesta al professorat 

 

A continuació detallem les principals accions realitzades. 
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5.3 Creació de materials per al centre B  

A continuació detallem els materials que es crearan per a la UD d’electricitat de 1r d’ESO del                 

centre B. Aquests materials (que ja ens havíem compromès a fer) haurien servit per fer la                

prova d’implementació de la FC a 1r d’ESO.  

 

● Crear un document guia per a cada sessió 

○ Introducció teòrica necessària de la sessió 

○ Enllaç als vídeos creats  

○ Activitats proposades 

○ Referència als materials del centre i de les tasques a realitzar 

 

● Crear vídeos amb veu i explicació sobre el paper (pencasting )  13

○ Definir els objectius del vídeo 

○ Crear el guió i fer un primer assaig 

○ Gravar la sessió i repetir preses quan sigui necessari 

○ Descarregar els materials, ordenar-los i importar-los des de l’editor de vídeo 

○ Revisar, descartar i seleccionar materials per millorar i optimitzar el vídeo  

○ Inserir textos i imatges de reforç 

○ Procurar que la durada dels vídeos sigui inferior a 12 minuts 

 

5.4 Impartició online en el centre A 

Com ja s'ha comentat, la impartició online substituirà a la prova de la FC inicialment prevista. 

 

5.4.1 Motivació de l'alumnat 

Un dels primers objectius ha estat el de contactar amb l'alumnat, mirar de captar la seva                

atenció i motivar-lo. Això es farà principalment amb la creació de vídeos en primer pla, de                

manera informal i amb sentit de l'humor. El primer vídeo serà per reprendre el contacte               

després de 2 setmanes de confinament i convidar-los a una vídeo-classe. El segon vídeo              

informarà de l'inici formal del 3r trimestre de manera 100% online. Els vídeos es penjaran al                

nostre compte de YouTube (amb el correu del centre), s'enviarà l'enllaç per mail i també es                

compartirà al tauler de Google Classroom. 

 

5.4.2 Realització de vídeo-classes  

L'objectiu de les vídeo-classes ha estat el de mantenir el contacte amb l'alumnat, motivar-lo i               

proposar activitats col·laboratives online. S'ha donat més importància al fet que les activitats             

siguin dinàmiques i competencials, que no pas als continguts. La teoria estarà inclosa en les               

activitats, vídeos i en alguna activitat es proposarà a l'alumnat en la que siguin ells mateixos els                 

qui busquin la teoria i creïn els continguts de manera col·laborativa. 

 

Prèviament es fixarà un dia i una hora de classe setmanal per a cada grup. Les sessions es faran                   

amb Google Meet. També es demanarà a l'alumnat que s'instal·li el plugin (Google Grid View               

per Chrome) per poder veure a tots els participants junts en una graella. Cada sessió es                

13 Gravació de vídeo enfocant el paper mentre s’escriu o es dibuixa.  
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convocarà unes hores abans a través de l'agenda de Google i l'alumnat rebrà un mail amb la                 

invitació i l'enllaç a la sessió. 

 

Com que ni l'alumnat ni nosaltres tenim experiència en la realització de vídeo-classes, entenem              

aquestes sessions com una prova pilot per agafar experiència i millorar durant les 8 o 10                

sessions que realitzarem amb cada grup. 

 

L’estructura de les vídeo-classes s’ha anat definint amb el mètode de prova i error, a fi de                 

millorar la comunicació, la motivació i el treball col·laboratiu de l’alumnat.  

 

Estructura d’una vídeo-classe:  
 

INICI DE LA SESSIÓ 

● Saludar a l’alumnat un per un i que diguin una paraula 

● Estar al cas del nº d’alumnes per veure si entra o surt algú de              

l’aula  

● Recordar-los que saludin, si entren o surten de l’aula a mitja           

sessió 

● Preguntar-los si tenen dubtes o comentaris (encara que no         

siguin de tecno) 

● Preguntar com estan (confinament, deures, ànims, actualitat,       

etc.) i si algú vol compartir alguna cosa més  

● Com que les sessions no són obligatòries, preguntem a         

l’alumnat si vol fer la classe amb càmera o sense 

● Els recordem que cal tenir el micròfon desactivat si no volem           

parlar 

MATERIALS I 
DESENVOLUPAME
NT DE LA SESSIÓ 

● Introducció a la sessió i a la tasca del dia 

● Compartir la pantalla del nostre ordinador 

● Explicar la part de la teoria, posar un vídeo, etc 

● Donar accés als materials (que també posarem a Classroom)         

si no s’ha fet abans 

● Preguntar si tothom ha pogut entrar al document 

● Treball col·laboratiu segons l’activitat 

● Resolució de dubtes, i aclariments, mentre es treballa 

● Nosaltres també treballem o assistim a algun alumne 

● L’alumnat van preguntant a mesura que tenen dubtes 

● Nosaltres anem supervisant la tasca 

TANCAMENT DE 
LA SESSIÓ 

● Avisar que queden pocs minuts (i repetir que s'acomiadin         

abans de marxar) 

● Demanar a l'alumnat al qual no hem sentit la veu, que digui            

alguna cosa 

● Acomiadar a l'alumnat que ha de marxar puntual (o abans          

d'hora) 

● Altres alumnes segueixen treballant 
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● Procurem que cada persona ens digui adéu abans de deixar          

l'aula, i li agraïm la seva visita 

● Ens quedem una estona més amb alumnes que tenen dubtes 

● Si part de l'alumnat es vol quedar a l'aula, s’hi pot quedar 

● Ens acomiadem i sortim de l'aula 

Taula 9. Estructura d’una vídeo-classe.  

 

5.4.3 Millora de la comunicació online (mail, Classroom, àudios…)  

A part de fer una vídeo-classes a la setmana, estarem pendent del mail i del Classroom per                 

respondre amb rapidesa els dubtes de l'alumnat. Quan sigui necessari, farem una vídeo-sessió             

(amb o sense càmera) per resoldre dubtes amb l'alumnat individualment o en petit grup.              

També provarem de fer àudios o podcasts per resoldre dubtes i de fer audioguies per les                

activitats, ja que requereixen menys temps que crear un vídeo. 

 

5.4.4 Creació i reutilització de materials (Edpuzzle)  

Reutilitzarem vídeos de tercer amb l'aplicació Edpuzzle, que permet inserir qüestionaris per            

convertir els vídeos en activitats. Normalment es fan servir per a les tasques prèvies a realitzar                

per l'alumnat quan s'aplica la FC. Les preguntes poden ser multiresposta o bé obertes.              

L'avantatge principal és que és molt intuïtiu per a l'alumnat, ja que les preguntes apareixen a la                 

pantalla del mateix vídeo. També facilita la comprensió dels conceptes i permet detectar quins              

conceptes s'entenen i quins no (a parir de les respostes rebudes). 

 

També realitzarem vídeos ràpids amb el telèfon mòbil, a fi de donar continguts addicionals o               

resoldre dubtes dels grups. Això ens servirà per valorar la qualitat i l'eficàcia d'aquests              

materials ràpids i la seva utilitat. També realitzarem algun vídeo tutorial amb gravació de              

pantalla i veu (screencasting) per explicar alguna tasca a realitzar amb l'ordinador, com per              

exemple, crear un índex automàtic amb Google docs. 

 

5.4.5 Ús de qüestionaris per saber l’opinió de l’alumnat  

Utilitzarem formularis de Google per a fer activitats i també per fer preguntes a l’alumnat a fi                 

de conèixer les seves preferències (amb més objectivitat que fent votacions a l’aula), com per               

exemple: 

● Concretar les preferències horàries per realitzar les sessions. 

● Conèixer els canals preferits per l’alumnat per rebre la informació  

● Decidir els temes que prefereixen treballar.  

● Obtenir feedback de la motivació, la utilitat dels àudios, les audioguies, o dels mateixos              

formularis.  

 

La majoria de formularis seran comuns per als 3 grups de tercer per tal que totes les dades es                   

recullin en un mateix document.  

 

5.4.6 Activitats col·laboratives online  

Com que no podrem utilitzar metodologies actives a l'aula, experimentarem amb el treball             

col·laboratiu online, compartint amb tot el grup amb les eines següents: 

● Treball col·laboratiu amb documents de Google 
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● Treball col·laboratiu amb taulers virtuals com Padlet 

● Treball col·laboratiu amb fulls de càlcul 

● Realitzar debats i opinar durant les vídeo-classes 

 

Normalment es crearà un document col·laboratiu per a cada grup i activitat. S'han definit unes               

normes de treball i convivència dins els documents compartits per tal de millorar l'eficiència, el               

respecte a la feina dels companys i per obtenir millors resultats. Les mostrem a la següent                

taula. 

 

Aquest és un treball en grup i col·laboratiu. Volem crear un document útil i de qualitat que serveixi                  

per aprendre. L’objectiu és la qualitat i no la quantitat. 

INSTRUCCIONS: 

1. Escriu el teu NOM i la inicial del teu cognom a l’inici o al final del text. 

2. Procura fer explicacions amb paraules teves i mira de ser breu (no copiïs informació sense               

llegir-la, revisar-la i sintetitzar-la). 

3. No esborris ni modifiquis la feina dels companys/es. Si veus alguna cosa que està malament               

avisa a la persona o al professor. També pots deixar un comentari en el document o tauler.  

4. Si cites text d'internet, cal referenciar-lo correctament (Autor o Web, i any) i posar l'enllaç. 

5. Això és un primer esborrany. No busquem la perfecció, però tampoc fer un xurro. 

6. No tinguis por d’equivocar-te. Si tens algun accident amb el document, avisa al professor!!!  

7. Si tens dubtes, consulta al professor o a algun company/a.  

8. Utilitza sempre un corrector ortogràfic: https://www.softcatala.org/corrector/ 

9. Es valorarà molt positivament el fet de comunicar coses que no s’entenen al professor o               

suggerir millores.  

Fig. 6. Instruccions per al treball en documents col·laboratius. 

 

5.4.7 Fomentar la competència digital de l’alumnat  

El fet de realitzar el 3r trimestre íntegrament online farà que tant l’alumnat com nosaltres               

haguem de millorar la nostra competència digital. Per aconseguir-ho, podem portar a terme             

accions com les següents: 

● Ús de mail i Classroom per a la comunicació 

● Realitzar vídeo-classes amb Google Meet i compartit la pantalla 

● Realització d’activitats amb vídeos interactius (Edpuzzle) 

● Treball online col·laboratiu amb documents compartits 

● Treball en un tauler virtual col·laboratiu (Padlet)  

● Ús de documents PDF i ZIP 

● Instal·lació de programes i aplicacions (quan sigui necessari) 

● Creació d'índex automàtics en documents de text 

● Creació de vídeos i àudios 

 

5.4.8 Atenció a la diversitat online  

La manera com atendrem la diversitat online serà: 

● Resolent tots els dubtes de l'alumnat, via mail o durant les vídeo-classes. 

● Realitzant videoconferències individuals o amb petit grup quan sigui necessari. 

● Crear àudios per facilitar la comprensió de les tasques o per resoldre dubtes. 

● Comunicant-nos amb les famílies dels nostres tutorands. 
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● Informant del desenvolupament de l'alumnat en les reunions d'equip docent de 3r. 

● Contactant amb els tutors individuals de l'alumnat que no treballa, no assisteix a les              

vídeo-classes o no respon els mails. 

 

5.4.9 Avaluació del tercer trimestre online   

Durant el confinament, en el que l'assistència a les vídeo-classes no serà obligatòria i amb una                

petita part de l'alumnat amb problemes de connexió, no podem penalitzar a cap alumne per               

no assistir a les classes. El 100% de la puntuació correspondrà a les activitats i qüestionaris                

realitzats durant el trimestre. L'assistència i l'actitud serviran per apujar la nota final del              

trimestre, però no podran penalitzar a ningú. 

 

Si haguéssim aplicat la FC, hauríem utilitzat el següent repartiment: 20% realització de tasques              

prèvies, 10% assistència, 10% actitud a l’aula, 45% Activitats i un 15% prova final.  

 

La manera d’avaluar durant el 1r i 2n trimestre ha estat la següent: 10% assistència, 20%                

actitud, 50% activitats i 20% prova final.  

 

5.5 Enquesta al professorat  

A fi de saber l'opinió, el coneixement i la predisposició del professorat pel que fa a la FC, s'ha                   

previst la realització d'una enquesta. Els participants seran docents en actiu o futurs docents              

del meu entorn proper (institut on treballo, companys de màster del curs passat i del present,                

familiars i amics docents) i també gent propera als anteriors. L'enquesta es realitzarà amb un               

formulari de Google i serà anònima. Els participants tindran l'opció de deixar el seu correu si                

volen rebre més informació del present estudi. 

 

Aquesta part del treball ja estava prevista inicialment i no s'ha vist modificada amb el               

confinament. 

 

 

6 Desenvolupament del treball  

Com ja hem comentat, ens hem centrat en la creació de materials per al centre B, en la                  

realització de la impartició 100% online en el centre A i en fer una enquesta sobre la FC al                   

professorat.  

 

6.1 Creació de materials per al Centre B  

Inicialment havíem d’impartir la UD d'electricitat en un dels 3 grups de 1r d'ESO (1h/setmana).               

A diferència dels centres públics on les classes es van parar, el centre B va continuar fent                 

classes en modalitat online des de la setmana següent al tancament dels centres. El centre no                

ens va facilitar els correus de l’alumnat ni ens va habilitar l’accés al Moodle de l’assignatura, de                 

manera que va ser impossible que realitzéssim o participéssim en la impartició online.  

 

Com que ja ens havíem compromès a crear els materials, vam aprofitar l’oportunitat i el fet de                 

disposar de més temps per crear 6 vídeos explicant la teoria i mostrant alguns exemples.               

Aquests vídeos poden ser útils per aplicar el model de la classe inversa.  
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A continuació resumim el total de materials utilitzats i les tasques realitzades.  

● Avaluació inicial de 31 preguntes mitjançant formulari online (Google Forms). 

● 6 vídeos explicatius de creació pròpia, amb la càmera enfocant el paper (pencasting             

tradicional), ja que no tenim pissarra. 

● Realització de documents guia de treball (un per a cada sessió) amb teoria, enllaç als               

vídeos i activitats per a cada sessió.  

● Activitat amb un simulador online de la llei d'Ohm (PhET Colorado). 

 

Magnituds elèctriques (2 vid.) 

 

https://youtu.be/ZpXBqHerij8 

https://youtu.be/OCDYqj8EfVc 

Llei d’Ohm (2 vídeos) 

 

https://youtu.be/d76lt89_08w 

https://youtu.be/AoGoaYSkGfI 

Potència elèctrica (2 vídeos) 

 

https://youtu.be/Q94PeKLa2hQ 

https://youtu.be/e3gtMeSdhNM 

Taula 10. Vídeos creats per al centre B. 
 

6.1.1 Elaboració dels vídeos  

Com que no disposàvem de pissarra per fer les explicacions vam optar per situar la càmera en                 

posició zenital per escriure sobre paper amb l'ús de retolador (mètode conegut com a              

pencasting tradicional). L'àudio es va enregistrar en una gravadora externa. Posteriorment el            

material es va editar i s'hi van afegir comentaris, algunes fotografies il·lustratives i es van               

corregir alguns errors. 

 

Tot i tenir certa experiència i haver fet una trentena de vídeos, vam dedicar aproximadament               

un dia sencer (entre 10 i 14h de feina) per fer cada parell de vídeos. Vam dividir cada tema en                    

2 vídeos per evitar superar els 12 minuts. David Ferrer ens va comentar que algunes fonts                

recomanen que el vídeo no superi (en minuts) l'edat de l'alumnat. Un estudi (WISTIA, 2016)[27]               

conclou que hi ha una pèrdua important de l'atenció o interès (engagement) després dels 2               

minuts, que l'atenció es manté força constant dels 7 als 12 minuts i que però torna a caure                  

després d'aquesta darrera xifra. 

 

La gravació i l’edició es van realitzar amb equips de certa qualitat però actualment (2020)               14

molts telèfons mòbils de gamma mitjana o alta permeten gravar vídeo amb una qualitat              

d’imatge i de so molt acceptable o fins i tot bona.  

 

Posteriorment vam realitzar dos vídeos amb un telèfon mòbil , si bé poden servir per sortir               15

del pas, la gravació va mostrar alguns defectes d’imatge, focus i de so. 

  

14 Càmera reflex Canon EOS 700D, gravadora d'àudio Zoom H5, editor de vídeo Lightworks PRO,               
ordinador MSI PE60 6QE amb 16 MB de RAM i un sistema d’il·luminació de fabricació pròpia amb                 
bombetes halògenes E27, 2.700K alimentades amb corrent continu. 
15 Xiaomi Redmi Note 4, 2018. 
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6.1.2 Resta de materials per al centre B  

Amb relació al qüestionari d'avaluació inicial amb 31 preguntes, fet amb un formulari de              

Google, el seu objectiu era tenir una orientació dels coneixements del grup sobre l'electricitat.              

La idea inicial era tornar a fer algunes de les preguntes al final de la UD. 

 

Els documents guia per a les sessions s'han creat amb Google Docs per tal de poder-los                

compartir amb la professora i que ella pugui fer comentaris i modificar el document. Cada guia                

conté una teoria breu, l'enllaç als vídeos amb la resta de la teoria, alguns exercicis o activitats i                  

la referència als dossiers d'electricitat que utilitza normalment el centre, que contenen més             

exercicis. 
 

 
Fig. 7. Documents guia per les sessions. 

 

6.2 Impartició online en el centre A  

Com que no podrem fer la prova pilot de la FC, hem decidit centrar-nos en la realització de                  

vídeo-classes, activitats col·laboratives online, utilitzar formularis que ens permetin recollir          

dades i opinions de l'alumnat i en mirar de millorar la motivació i la comunicació amb la creació                  

de vídeos i àudios. 

 

Volem destacar que com que no tenim experiència en la realització de classes online i donades                

les particularitats del trimestre, la impartició es realitzarà seguint el mètode de prova i error,               

de manera que mirarem d'anar millorant setmana a setmana. 

 

6.2.1 Motivació de l’alumnat 

Abans de l'inici oficial del 3r trimestre es va crear un vídeo informal, proper i amb força sentit                  

de l'humor, on es convidava a l'alumnat a assistir a una classe online i es mostraven les dates                  

en pantalla. Posteriorment, ja iniciades les vídeo-classes, es va crear un altre vídeo amb un estil                

similar per informar de l'inici oficial del trimestre, de manera 100% online (veure les 2 imatges                

de la dreta a la Fig. 8). 

6.2.2 Realització de vídeo-classes  

Vam començar les vídeo-classes el 31 de març, després de dues setmanes de confinament              

(recordem que l'alumnat no podia sortir de casa ni per anar a comprar). La primera sessió va                 

servir per retrobar-nos, saber com estaven i que cada alumne expliqués una mica com ho               

estava vivint. 

 

La segona sessió va ser una mica estressant. Alguns alumnes xerraven i jugaven a un joc online,                 

fins si tot m'animaven a que hi jugués jo també. Però cal recordar que encara no s'havia dictat                  

l'inici del 3r trimestre online. 
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Inicialment una de les sessions era a les 10h, però l'alumnat va demanar per fer la classe més                  

tard. Amb un altre grup fèiem la sessió a les 13:30h, però a les 14h alguns alumnes deixaven la                   

classe per anar a dinar. Finalment vam fer les classes a les 11:30 o a les 12:30, aprofitant que la                    

resta de professors no acostumaven a fer classe. 

 

6.2.3 Millora de la comunicació online (mail, Classroom, àudios…) 

Algunes de les accions que hem fet per millorar la comunicació (a banda dels vídeos) han                

estat): 

● Respondre els mails de l'alumnat amb la màxima rapidesa possible, o no tardant més              

de 24h. 

● Realitzar una videoconferència amb 4 alumnes que no sabien com fer la memòria             

tècnica de disseny. 

● Afegir audioguies a algunes activitats quan l'alumnat tenia dubtes. 

● Afegir missatges d'àudio en alguns correus. 

● Crear un document tutorial i un àudio per resoldre dubtes de l'alumnat. 

● Afegir una C (de confinament) al davant de totes les activitats del 3r trimestre online               

per facilitar la seva distinció (p. ex. Activitat C01). 
 

6.2.4 Creació i reutilització de materials (Edpuzzle)  

Amb relació als materials, s'han creat vídeos, s'ha utilitzat Edpuzzle i s'han creat documents per               

a les vídeo-classes. 
 

Vídeos creats per al centre A (de dreta a esquerra a la Fig. 8): 

1. Vídeo motivacional d'invitació a la primera vídeo-classe 

2. Vídeo motivacional i informatiu de l'inici del 3r trimestres online 

3. Vídeo explicatiu de la votació (screencasting) 

4. Freqüència i període (pencasting) 

5. Àudio analògic i digital (pencasting) 

6. Com crear un índex automàtic (screencasting) 

 

 
Fig. 8. Vídeos creats per al centre A (nº1: dreta, nº6: esquerra)  16

 

Reutilització de materials amb Edpuzzle: 

1. Vídeo i qüestionari per introduir les diferències entre l'electrònica analògica i la digital 

2. 3 vídeos amb formulari, per introduir el motor de combustió 

  

Creació de materials per a les vídeo-sessions i activitats: 

1. Document guia amb teoria,  activitat i enllaç a un document col·laboratiu 

2. Document guia amb teoria, activitat i enllaç a un tauler col·laboratiu (Padlet) 

3. Document guia amb teoria, activitat i enllaç a un full de càlcul col·laboratiu 

 

16 Vídeos no disponibles en estar penjats a un canal de YouTube vinculat al nostre correu del centre A. 
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6.3 Enquesta d’opinió al professorat 

L’enquesta realitzada tenia 29 preguntes distribuïdes en els següents apartats:  

● Dades del docent 

● Dades del centre 

● Motivació i impartició del docent 

● Ús de les TIC per part del docent 

● Coneixement i interès per la FC 

 

En el punt 7.3 es recolliran i s’avaluaran els resultats de l’enquesta.  

 

 

7 Avaluació dels resultats obtinguts 

7.1 Feedback dels materials creats per al centre B  

Malauradament no tenim gaire feedback ni dades de la utilitat dels materials creats. La              

professora del centre B ens ha agraït i felicitat per la feina feta. Ens ha dit que estava utilitzant                   

les guies de les sessions i les activitats, com per exemple el simulador de la llei d’Ohm. També                  

ens ha comentat que els alumnes han estat contents amb els vídeos fets expressament per a                

l’ocasió. Hem pogut monitorar el nombre de visualitzacions a YouTube, que ens permet deduir              

que de moment els grups només han utilitzat els 2 primers vídeos, que tenen 291 i 116                 17

reproduccions en el moment de realitzar la consulta. 

 

 

Fig. 9. Nombre de visualitzacions dels vídeos del centre B[28] 

 

7.2 Impartició online en el centre A 

Després de les 2 primeres vídeo-classes, que van ser una mica caòtiques, l'actitud de l'alumnat               

va millorar i es van poder realitzar les tasques previstes, de manera col·laborativa. 

 

La valoració de les vídeo-classes per part de l’alumnat ha estat de 3,9/5 (participació: 63,4%).               

La valoració de les classes ordinàries del 1r i el 2n trimestre ha estat de 3,75/5 (participació:                 

62%). Els resultats són molt similars i la diferència és poc significativa.  

17 Cal tenir en compte que els vídeo són públics i altre gent hi podria haver accedit. 
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Gràfic 2. Valoració de les vídeo-classes per part de l’alumnat. 

 

7.2.1 Motivació de l’alumnat 

El primer vídeo motivacional va tenir 162 visites i 16 comentaris a YouTube. Creiem que va                

motivar i cridar l'atenció de l'alumnat i que segurament va influir en el fet que l'assistència a la                  

primera vídeo-classe fos alta en els grups A i C (79,2%, i 78,3%). En el grup B vas ser més baixa                     

(54,2%). L’assistència mitjana a les vídeo-classes ha estat de 56,7%, 44, 6% i 56,5% en els grups                 

A, B i C respectivament. Valorem molt positivament l’impacte del vídeo, que possiblement va              

motivar l’alta assistència de l’alumnat (a part d’informar de dates i horaris) però també podria               

haver influït el factor “novetat” en ser la primera vídeo-classe.  

 

La motivació inicial mitjana de l’alumnat va ser de 3,1/5 (participació: 81,7%). La pregunta es               18

va realitzar el 17 d’abril (la mateixa setmana que es va iniciar la 3a avaluació online). La                 

motivació final a primers de juny ha estat de 3,7/5 (participació: 63,4%). La diferència sembla               

indicar que les vídeo classes poden haver influït en la motivació de l’alumnat.  

 

 
Gràfic 3. Motivació de l’alumnat al final del 3r trimestre. 

 

7.2.2 Realització de vídeo-classes  

L'assistència mitjana dels grups (A, B i C) a les vídeo-classes ha estat d'un 56,7%, un 44,6% i un                   

56,5% respectivament. Observem una diferència significativament més baixa en el grup B. La             

diferència pot ser deguda al fet que hi ha 6 alumnes d'aquest grup que no han assistit mai a                   

18 La pregunta concreta va ser: La meva motivació per aquest tercer trimestre és... (aquesta pregunta no                 
puntua. Pots posar el que sentis sense problemes). I es va valorar en una escala de 1 (molt baixa) fins a 5                      
(molt alta). 
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cap vídeo-classes. En canvi en els grups A i C només hi ha 2 i 3 persones respectivament, que                   

no han assistit a cap de les sessions. 

 

La gran majoria de l’alumnat (un 72,9%) prefereix fer classe un dia fix amb el seu grup                 

(participació: 83,1%). 

 

7.2.2.1 La nostra valoració de les vídoe-classes 

A continuació detallem aspectes positius i inconvenients que hem apreciat durat la realització             

de les vídeo-classes (recordem que l’assistència ha estat voluntària).  

 

Aspectes positius de les vídeo-classes: 

● Com que no són obligatòries, la motivació de l’alumnat que hi assisteix acostuma ser              

major 

● La gestió de l’aula acostuma a ser molt més fàcil  

● L’alumnat no està junt físicament i això facilita que estiguin més tranquils.  

● L’alumnat està a casa seva, sol amb l’ordinador.  

● La distribució de l’aula online fa que el docent sigui un més i tingui una posició més                 

similar a l’alumnat (no és el mateix que estar a la pissarra i tenir tot l’alumnat encarant                 

al docent).  

 

Inconvenients de les vídeo-classes:  

● Hi ha alumnat que no té ordinador, connexió a internet, càmera o micròfon. 

● Hi ha alumnat que no té un espai apropiat per treballar. 

● Normalment l'alumnat preferia fer les sessions sense càmera (en ser les classes            

voluntàries i, sumat al fet que alguns alumnes no tenen càmera, hem desestimat que              

l'ús de la càmera sigui obligatori) 

● Es perd el contacte visual real amb el conjunt del grup. 

● Alguns alumnes no tenen micròfon (o no els funciona) i queden una mica marginats.              

Poden escriure pel xat, però no és el mateix. 

● El fet que les sessions no són obligatòries pot fomentar la falta de compromís,              

disciplina, hàbits de treball, falta de voluntat o un excés d'oci... 

● Hi ha alumnat que es presenta a mitja sessió. 

● Alguns alumnes que no han assistit a la classe, després envien un mail dient que no                

saben què s'ha de fer, o que no entenen la tasca. 

● Generar recursos per explicar l'activitat per al que no han assistit a la classe requereix               

temps i dedicació. 

● Gravar la classe sencera no ens sembla una solució òptima, ja que el vídeo durarà més                

de 12 minuts i hi haurà parts que no aportaran informació útil. 

● Retallar o adaptar els vídeos de la sessió també requerirà temps. 

 

7.2.2.2 Gestió d’aula a les vídeo-classes  

Amb les classes online la tensió a l’aula s’ha reduït moltíssim. Puntualment hi ha hagut algun                

problema, però la norma general és la d’un ambient molt més tranquil. Però fer una               

comparativa entre l’actitud o la gestió de l’aula ordinària i la classe online és poc realista, ja                 

que els dos contextos actuals són molt diferents.  
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Diferències del context de la classe online actual:  

● L'assistència a les vídeo-classes no és obligatòria, fet que millora la motivació 

● L'alumnat que no en té ganes, no va a classe, fet que evita els mals comportaments 

● Els grups acostumen a ser de 10 o 16 persones 

● Les classes es fan sense càmera i l'alumnat pot estar fent altres coses 

● L'alumnat pot marxar sense dir res 

● L'alumnat no fa 6h de classe al dia, ni entra a les 8h a l’institut  

● Les classes de tecno són a les 11.30 o 12:30h 

● Les classes de tecno són un al·licient, ja que la majoria de professors no fan classe                

online 

● S'han reduït continguts o matèria 

 

Aspectes que sí que podrien ser significatius:  

● La distribució de l’aula online és més equitativa que l’aula ordinària, on l’alumnat està              

enfrontat al docent. 

● Sembla que l’alumnat, en estar a casa sol (sense els companys), està més tranquil  

● És més difícil que l’alumnat faci pinya amb els companys per fer gresca 

● Un acte disruptiu online no té el mateix efecte que a l’aula, on la comunicació és                

immediata i directa amb tot el grup 

● Sembla que el treball col·laboratiu online facilita la bona actitud a l’aula  

 

7.2.3 Millora de la comunicació online (mail, Classroom, àudios…)  

En un dels formularis, s'ha preguntat a l'alumnat per les seves preferències a l'hora de rebre la                 

informació del professor. Les opcions més votades han estat el mail (78%), el Classroom              

(71,2%), les vídeo-classes (39%) i vídeos pujats a YouTube (32,2%).  

 

 
Gràfic 4. Canals preferits per l’alumnat per rebre informació i comunicacions. 

 

Una altra dada interessant, que hem obtingut és que la majoria de l'alumnat (62,7%) prefereix               

ser informat cada cop que hi ha una novetat o una tasca, un 17% prefereix ser informat 2 o 3                    

cops a la setmana i un 15,3% només un cop (participació: 83,1%). 

Estudi i introducció de la Flipped Classroom a l’ESO. Xavier Batiste.        47 



 

 
Gràfic 5. Cops a la setmana que l’alumnat desitja ser informat. 

 

Una altra pregunta ha demostrat que la gran majoria de l’alumnat (86,4%) va entendre que els                

canals de comunicació durant el 3r trimestre online serien: Vídeos, àudios, mail, Classroom i              

videoconferència. Aquesta informació es va donar en el 2n vídeo motivacional. 

 

7.2.3.1 Comunicació dins de l’aula (online)  

Durant les vídeo-sessions l'alumnat més tímid, tranquil o cohibit participa menys de viva veu.              

En aquest aspecte és similar a l'aula ordinària. Per altra banda, l'alumnat que no té micròfon                

queda una mica marginat i s'ha de comunicar pel xat. Una diferència significativa és que               

l'efecte "galliner" (tothom xerrant alhora) és mot menys comú segurament degut a la             

impossibilitat de mantenir una conversa amb la persona del costat, ja que a la              

vídeo-conferencia totes les veus en format àudio se sumen en un únic senyal. 

 

7.2.3.2 Comunicació fora de l’aula 

Fora de l'aula l'alumnat es comunica amb nosaltres via mail o posant comentaris privats dins               

de les activitats del Classroom. La major part de les nostres respostes es fan amb text, però de                  

vegades hem creat algun vídeo adreçat a tot el grup, i també audioguies, o algun missatge                

d'àudio privat. 

 

Hi ha alumnat que no assisteix a les vídeo-classes però ens escriu després i realitza les tasques                 

de manera autònoma. També hi ha alumnat que no ens ha contactat per res i si li hem escrit                   

un mail, no ens ha respost. Part d'aquest alumnat ha fet i entregat alguna tasca sense                

comunicar-se amb nosaltres. 

 

Un altre problema que hem detectat són alumnes que escriuen dient, no entenc que s'ha de                

fer. Creiem que molts cops no s'han llegit bé l'enunciat. Aquest va ser un dels motius pels quals                  

vam començar a fer àudio-guies. 

 

7.2.3.3 Valoració positiva de l’ús d’àudios i àudio-guies 

La nostra opinió amb relació la creació d’àudios per a reforçar la comunicació amb l’alumnat és                

molt positiva. No requereixen gaire feina, es poden gravar fins i tot amb un mòbil i serveixen                 19

de reforç documents de text.  

19 Cal utilitza un format de gravació que no deteriori la qualitat (p. ex. MP3 160 KB/s o superior). Gravar                    
en un entorn sense sorolls, evitant la distorsió del micròfon, l’aire del nas o la boca i realitzar abans unes                    
quantes proves per assegurar la qualitat.  
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Un 42,2% de l’alumnat (participació: 63,4%) comenta que ha utilitzat alguna audioguia i que li               

va servir molt o bastant, un 35,6% diu que li ha servit una mica i només un 6,7% diu que no li                      

ha servit (el 15,6% restant no ha utilitzat cap àudio o no ho sap).  

 

En una altra pregunta, un 48,9% opina que l'àudio pot ser útil com a suport al text (però no per                    

si sol). Un 20% prefereix un àudio i un 17,8% diu preferir un document de text. 

 

 
Gràfic 6. Utilitat dels àudios segons l’alumnat. 

 

7.2.4 Creació i reutilització de materials amb Edpuzzle   

Amb la utilització de l'aplicació Edpuzzle, hi ha hagut alguns problemes (podria ser deguda a               

falta d'experiència o per falta d'indicacions nostres o l'alumnat). Diversos alumnes no van             

poder emplenar la primera activitat (C01), fet que ens va obligar a crear un formulari de                

Google paral·lel, amb la mateixa tasca (inserint el vídeo i indicat el minut on calia respondre                

cada pregunta). Un altre problema és que alguns alumnes ens han enviat un mail dient que no                 

els queda clar si en acabar la tasca, aquesta s'ha lliurat o no. També hem detectat alumnat que                  

si no saben alguna pregunta, deixen el formulari a mitges.  

 

La participació en el primer Edpuzzle ha estat bona (un 84,5%. El segon Edpuzzle no el tenim en                  

compte, ja que era una activitat optativa).  

 

La nostra valoració és bona, si bé alguns cops la preparació de l’Edpuzzle (inserir les preguntes                

en el vídeo) ens ha resultat feixuga. Però pot ser falta pràctica. Un altre aspecte positiu és que                  

l’aplicació mostra el % de visualització del vídeo. Hem detectat que algun alumne només veu la                

part del vídeo on hi ha les preguntes.  

 

 
Gràfic 7. % de visualització i nota a Edpuzzle 
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La valoració de l’eina Edpuzzle per part de l’alumnat també ha estat positiva; 4,0/5              20

(participació: 63,4%). 

 

 
Gràfic 8. Valoració de l’eina Edpuzzle per part de l’alumnat. 

 

7.2.5 Utilitat i valoració dels qüestionaris d’opinió a l’alumnat  

La participació mitjana en els formularis C02 o C06 ha estat del 83,1% i el 87,3%                

respectivament (els 3 grups junts).  

 

L’alumnat dels grups A i C valora amb un 4,4/5 la utilitat dels qüestionaris per decidir coses                 21 22

del grup  (participació: 63,8%).  23

 

L’alumnat dels grups A i C valora amb un 4,6/5 la utilitat dels qüestionaris perquè el                

professorat conegui les preferències, dificultats i valoracions del grup  (participació: 63,8%)  24

 

En un dels formularis s’ha preguntat si el qüestionari els havia semblat Horrible (1) o Fantàstic                

(5) i la puntuació ha estat de 3,95/5 (participació: 83%). Fet que ens indica que l’alumnat ha                 25

valorat positivament la tasca i que és un indicatiu més a favor dels qüestionaris. 

 

També creiem que l’alumnat acostuma a ser honest al respondre els qüestionaris, tan en les               

preguntes tancades com en les obertes.  

20 Pregunta realitzada: Com valores l'eina Edpuzzle (vídeo+preguntes) utilitzada a les activitats (...)? 
21 Aquesta pregunta formava part d’un formulari realitzat per decidir un canvi d’horari en els grups A i C,                   
però no es va realitzar en el grup B. 
22 Segons una escala de 1 a 5, on 1 = Gens útils i 5 = Molt útils. 
23 Pregunta formulada: Creus que aquest tipus de qüestionaris són o poden ser útils per a decidir coses                  
del grup? 
24 Creus que aquest tipus de qüestionaris són o poden ser útil a fi que el professor/a pugui conèixer les                    
vostres preferències, dificultats, valoracions…? 
25 Segons una escala de 1 a 5 on 1 = Horrible i 5 = Fantàstic. 
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Gràfic 9. Valoració d’un qüestionari per part de l’alumnat. 

 

7.2.6 Activitats col·laboratives online  

Les activitats col·laboratives que hem realitzat, com a substitució de metodologies actives a             

l’aula han estat satisfactòries, ja que l’alumnat ha treballat durant la classe i a la vegada ens ha                  

servit per evidenciar aspectes que cal millorar de les activitats. Volen destacar que s’ha              

prioritzat el fet de potenciar la motivació, el dinamisme i la creativitat de la tasca, per sobre                 

dels objectius i els continguts.  

 

Aspectes positius:  

● La majoria de l'alumnat ha participat activament a les tasques. 

● La motivació i l'actitud de l'alumnat ha estat bona. 

● Ens ha servit per detectar falles i veure com millorar les activitats. 

● Ens hem adonat de la tendència de l'alumnat a fer les coses de pressa i de manera poc                  

reflexiva (p. ex. copiar en el treball definició que no entenen). 

● S'ha evidenciat que cal planificar millor les activitats i fer-les amb més sessions, a fi               

d'afavorir les tasques cognitives de nivell superiors. 

 

Inconvenients:  

● Alguns alumnes no treballen (i és més difícil de detectar, que a l'aula) 

● Hi ha risc que un error d'algun alumne perjudiqui o malmeti la tasca (tot i que en                 

principi s'hauria de poder recuperar). 

● Hi ha risc de sabotatge (en una sessió abans del confinament, un alumne va esborrar               

gran part d'un document compartit amb tot el grup). 

● Cal planificar i programar molt bé l'activitat. 

● Cal tenir experiència per gestionar l'activitat i l'alumnat. 

● Cal tenir experiència per assolir els objectius d'aprenentatge definits, 

● L'alumnat (o la tasca en si mateixa) no sempre respon com havíem previst. 

● El fet de no estar tots junts a l'aula, fa més difícil la interacció i la resolució de dubtes. 

● En algunes sessions van aparèixer imprevistos i van ser difícils de solucionar (alumnat             

que no tenia al lector de documents PDF o el descompressor d'arxius zip instal·lats). 

 

7.2.7 Competència digital de l’alumnat i el professorat 

Un dels avantatges que hem tingut a l’assignatura de tecnologia és que des de l’inici de curs,                 

l’alumnat ha utilitzat el correu electrònic i el Classroom i hem treballat a l’aula d'informàtica un                

50% o més del temps. 
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Un dels inconvenients que hem trobat amb el treball online ha estat que part de l’alumnat no                 

tenia alguns programes instal·lats al seu ordinador (Acrobat reader, Winrar…) També ens hem             

adonat que en estar acostumats a treballar amb la suite de Google, els costa diferenciar entre                

un arxiu local que es pot descarregar i guardar a l’ordinador, i un document de Google que                 

queda guardat al núvol. També tenen tendència a confondre un navegador amb un cercador.  

 

L’alumnat ens ha comentat que a la majoria d’assignatures no fan classe online i que alguns                

professors envien les tasques per mail. L’alumnat es queixa de la dificultat de gestionar les               

tasques sense un entorn virtual d'aprenentatge com Moodel o el Classroom i que de vegades               

els passa per alt algun mail. 

 

Manel Trenchs en el seu article Com a professor estic tranquil[29], comenta que el fet d’utilitzar                

la FC des de fa anys, ha comportat que ni ell i els seus alumnes hagin hagut de fer res diferent                     

durant aquest 3r trimestre online.  

 

7.2.8 Atenció a la diversitat i avaluació  

Les reunions de l'equip docent de 3r han servit per fer seguiment i detectar l'alumnat que no fa                  

les tasques. S'ha constatat que hi ha alumnes selectius que fan les tasques d'algunes              

assignatures i d'altres no. També s'ha comentat la situació personal i familiar d'alguns alumnes              

(falta d’ordinador, problemes familiars, etc.) 

 

La coordinadora de 3r d'ESO va crear un document compartit amb tots els professors per               

introduir les tasques pendents de cada alumne. Els tutors individualment, i en alguns casos              

també les psicopedagogues del centre, eren els encarregats de parlar amb les famílies i              

l'alumnat que no feia les tasques. També s’ha comentat que ha estat molt difícil connectar               

amb alguns alumnes o amb les seves famílies.  

 

7.2.8 Avaluació del 3r trimestre  

L'avaluació de l'alumnat s'ha centrat principalment en la valoració de les activitats realitzades             

durant el trimestre. L'assistència a les vídeo-classes, l'actitud i el fet de tenir un paper actiu en                 

el propi aprenentatge (consultar dubtes, avisar si no es pot assistir a una vídeo-classe o               

preguntar després...) podran servir per millorar la nota però no podran penalitzar a l'alumnat.              

Tampoc podrà penalitzar i només servirà per apujar la nota, la construcció d'un robot que               

s'havia de fer al taller de tecnologia. De la mateixa manera, si un alumne no pots realitzar les                  

tasques per falta d'ordinador o problemes de connexió, se li permetrà fer les activitats a mà i                 

enviar després les fotos per mail. 

 

Tot i la poca similitud entre el 3r trimestre online i el 2n trimestre presencial i el sistema                  

d’avaluació també molt diferent, presentem una taula comparativa de les notes (les dades             

entre parèntesis corresponen al 2n trimestre). El nombre total d’alumnes amb AE ha crescut              

un 250%. Els notables s’han reduït a menys de la meitat. També s’han reduït el nombre d’AS, i                  

el nombre de NA ha crescut un 233% degut a que hi ha alumnat que a l’aula treballava poc i                    

online ha treballat encara menys.  
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Nota Grup A Grup B  Grup C Total A+B+C 

NA = 1 3  (3) 5  (2) 6  (1) 14  (6) 

AS = 2 6  (6)  4  (4)  4  (15) 14  (25) 

AN = 3 5  (11) 2  (12) 6  (2)  13  (28)  

AE = 4 10  (4) 13  (6)  7  (2) 30  (12) 

Nota Mitjana 2,9/4  (2,7/4) 3,0/4 (2,9/4) 2,6/4  (2,3/4) 2,8/4  (2,6/4) 

Taula 11. Taula resum de notes del 3r trimestre online (2n trim. entre parèntesis). 

 

La següent taula mostra les activitats realitzades durant el 3r trimestre i el seu pes (en %) sobre                  

el total.  

 
Taula 12. Resum de tasques del 3r trimestre i la seva puntuació. 

 

7.3 Resultats de l’enquesta al professorat 

A continuació resumim els resultats de l’enquesta realitzada a 106 docents.  
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PERFIL DE LES PERSONES ENQUESTADES: 

● Un 56,6% és de gènere femení, un 42,5% masculí i un 0,9% a Altres. 

● L'edat del professorat està repartida en 4 grups i és sempre superior als 25 anys. El grup més                  

gran amb un 39,6% és el de 36-45 anys, un 28,3% correspon a la franja 26-35, un 21,7% a                   

46-55 i el 10,4% restant al grup >55 anys. 

● Un 50% ha fet el màster de formació del professorat i un 35,8% va fer el CAP. 

● Un 86,8% és professorat en actiu. 

● Els anys d'experiència docent estan força repartits. El grup més gran és el de >20 anys amb                 

un 18,9% i el més petit el de 0 anys amb un 9,4%. 

● El 70,8% treballa en un centre públic 

● La majoria (52,8%) fa classes a l'ESO, un 24,5% a Batxillerat i el 22,7% restant està repartit de                  

manera molt uniforme entre Infantil, Primària, CF , PFI, Universitat i Altres. 26

● El professorat està força repartit entre 10 especialitats diferents. El grup més gran amb un               

20,8% correspon a tecnologia i informàtica i el segon amb un 17,9% a la categoria Altres. La                 

resta de grups oscil·len entre l'1,9% i el 10,4%. 

MOTIVACIÓ DEL PROFESSORAT: 

● La mitjana de la motivació del professorat és alta; un 4,2/5. 

TREBALL A L'AULA: 

● Un 69,8% diu que normalment es pot fer bé o molt bé la classe i només un 2,8% que diu que                     

és difícil fer les classes. 

● Un 53,8% diu que la comprensió lectora de l'alumnat és regular, un 27,4% que és baixa o                 

molt baixa, un 10,4% que és alta i només un 0,9% diu que és molt alta (el 7,5% restant diu                    

que encara no és docent).  

● Un 72,7% diu que fa un 50% o menys de classe magistral. Un 27,3% fa un 75% o més de                    

classe magistral, 

● Un 61,3% diu que utilitza metodologies actives o altres metodologies un 50% o més del               

temps. 

● Un 48,6% utilitza bastant o molt l'autoavaluació i la coavaluació. 

ALUMNAT QUE TÉ ORDINADOR: 

● Un 31,2% del professorat diu que tots els alumnes tenen ordinador. 

● Un 53,8% del professorat diu que la majoria d'alumnes tenen ordinador, però no tots. 

ÚS D'EINES TIC: 

● Un 96,2% del professorat revisa el mail un o més cops al dia. 

● Un 68,8% utilitza regularment o molt, el Moodle o el Classroom. 

● Un 65,1% utilitza poc o gens eines TIC com Kahoot, Forms... 

ÚS DE VÍDEOS: 

● Un 43,4% utilitza sovint o molt sovint vídeos a l'aula i un 45,3% de vegades. 

● Només un 15,1% envia sovint o molt sovint vídeos per mirar a casa i un 44,3% de vegades. 

● Un 54,7% no ha fet mai cap vídeo i només un 2,8% en fa sovint o n'ha fet bastants. 

PERCEPCIÓ DE LA FC: 

● Un 40% coneix bé o ha utilitzat la FC. 

● Un 70,8% troba interessant o molt interessant la FC. 

● Un 62,2% se sent motivat per impartir un tema o una UD utilitzant la FC. 

Taula 13. Resum dels resultats de l’enquesta al professorat. 

 

26 Cicle/s Formatiu/s. 
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Els resultats de l’enquesta evidencien que el professorat té un interès alt i una bona motivació                

per utilitzar la FC.  

 

7.3.1 Preocupacions principals del professorat 

De les 106 persones enquestades un 58,5% han deixat una opinió responent a la pregunta;               

Quins són els motius pels quals no t'atrau la FC (falta de temps, massa complicat, etc.)?                

T'agrairé si pots compartir la teva impressió o intuïció al respecte. S'inclouen opinions tant de               

la gent que ha manifestat un interès en la FC com dels qui no hi tenen interès. Les anteriors                   

respostes ens ajudaran a saber quins problemes veu o intueix el professorat amb relació a la                

FC. 

 

Les preocupacions principals són: 

● Que l'alumnat no es miri les tasques (repetit 16 vegades; un 25,8% ). Alguns             27

enquestats diuen que estan segurs que l’alumnat no es mirarà els vídeos o no farà la                

tasca prèvia. 

● Falta de temps o que requereix molta feina o temps de preparació (repetit 8 vegades;               

un 12,9%). 

● Massa complicat (repetit 3 vegades; 4,8%). 

● No serveix per batxillerat (repetit 3 vegades; 4,8%). 

● No tothom té ordinador (repetit 3 vegades; 4,8%). 

 

Ens ha cridat l’atenció un testimoni que ha dit : La vaig provar diverses vegades i va ser un                  28

fracàs. Demanar al meu perfil d'alumnes que es preparin un tema a casa, visionat d'un vídeo,                

lectura d'un text, etc. no m'ha donat bons resultats. La nostra opinió és que es podria tractar                 

d’un cas de manca de preparació, no haver fet un bon màrqueting o no haver comptat amb el                  

suport de les famílies i el centre. No hem pogut contactar amb la persona doncs no va deixar el                   

seu mail.  

 

Valorem molt positivament que un 35,8% dels enquestats (38 de 106) ens hagi deixat el seu                

correu electrònic per rebre més informació del present estudi, fet que ens mostra que més               

d’una tercera part del professorat enquestat té interès i predisposició per la FC.  

 

 

8 Conclusions i Treball futur 

La FC és una estratègia òptima per millorar la motivació de l'alumnat, fomentar un paper més                

actiu i responsable, així com facilitar el treball per competències i l'aplicació de l'avaluació              

formativa a l'educació secundària obligatòria. Els seus inconvenients tenen relació amb la            

complexitat de la seva implementació tant per part del professorat com de l'alumnat, la              

dedicació que requereix i que acostuma a ser un procés lent. 

 

27 % sobre el total de les 63 opinions (no sobre el total dels 106 d’enquestats). 
28 Perfil de la docent: Fem, 26-35a, centre concertat, ESO, socials o història, motivació alta, 6-10a                
d’experiència.  

Estudi i introducció de la Flipped Classroom a l’ESO. Xavier Batiste.        55 



 

Les entrevistes que hem realitzat a docents que utilitzen amb èxit la FC ens han permès                

conèixer les eines i recursos que utilitzen, els seus avantatges, les dificultats, i a tenir una visió                 

més realista del treball necessari per implementar-la.  

 

L'enquesta d'opinió realitzada ens ha fet veure que una part important del professorat té una               

bona predisposició i interès per aquesta estratègia. 

 

El treball amb documents col·laboratius online (tot i no ser el mateix que utilitzar metodologies               

actives a l'aula) ens ha permès veure com treballa l'alumnat i la seva tendència a fer les                 

tasques de manera ràpida i poc reflexiva (p.ex. buscar informació a internet i copiar-la al               

document). Això ens ha fet veure la necessitat de preparar activitats més ben dissenyades i               

pautades que facilitin el treball a les capes mitjanes i superiors de la taxonomia revisada de                

Bloom. Tot i que no hem pogut dissenyar-les i implementar-les, ens ha posat clarament de               

manifest els aspectes a corregir. 

 

La creació de material durant el treball (vídeos, Edpuzzles, formularis, àudios i activitats) ens ha               

ajudat molt a agafar experiència en la realització de materials i a comprovar que la FC és una                  

estratègia que facilita molt el treball online ja que no eren obligatòries.  

 

L'alumnat valora molt positivament l'ús de qüestionaris per prendre decisions del grup i que el               

professorat conegui els seus o dubtes o interessos. També valora positivament l'ús de l'eina              

Edpuzzle i de les audioguies com a reforç als documents de text.  

 

Les vídeo-classes d'assistència no obligatòria han facilitat molt la gestió de l'aula i han relaxat la                

tensió que normalment hi havia a l'aula ordinària. Però cal tenir en compte que la meitat                

d'alumnat no ha assistit a les classes online. 

 

Les particularitats d'aquest 3r trimestre online ens han permès tenir més temps, ser més              

creatius, més lliures i poder experimentar amb maneres de fer i eines diferents. Això ens ha                

motivat i ens ha aportat una experiència molt enriquidora que possiblement no hauria estat              

possible (o no hauria estat igual) sense el confinament. Som conscients que, en una              

implementació de la FC a l'aula caldrà ser més metòdics, documentar-nos bé amb relació a les                

metodologies actives, demanar ajuda o col·laboració si cal i fer una bona programació de la               

unitat didàctica de l'activitat o UD a impartir. Un escenari apropiat per posar en marxa la FC                 

seria el fet d'estar fixes en un centre i impartir una mateixa assignatura diversos cursos. Això                

facilitaria fer una planificació a 2 o 4 anys, treballar amb altres professors del centre i seguir un                  

procés de millora contínua. 

 

En el cas del professorat que cada any canviï de centre o d'assignatura, caldrà ser més pacients                 

i prudents en la implementació de la FC, anar més a poc a poc i mirar d’utilitzar les eines, els                    

recursos i l’experiència que hem adquirit, per assolir la millor tasca docent possible. 

 

En el cas que cada any ens toqui canviar de centre o d'assignatura, caldrà ser més pacients i                  

prudents en la implementació de la FC, anar més a poc a poc i mirar d'utilitzar les eines, els                   

recursos i l'experiència que hem adquirit, per assolir la millor tasca docent possible. 
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