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L’Aula Global és un recurs docent que té a l’abast el professorat UPF amb molts recursos i activitats 
que poden ajudar a millorar la docència universitària. Cada cop es parla més d’un model híbrid on 
es combina la classe presencial amb la no presencial a través de les eines de les plataformes tec-
nològiques.

Actualment trobem una diversitat de metodologies docents pel procés d’ensenyamen-aprenentat-
ge de l’estudiant que van de més centrades al professor cap a més centrades amb l’estudiant, que 
van d’una classe teòrica magistral a un model flipped classroom, Aprenentage basat en Problemes, 
Aprenentage basat en Projectes, entre d’altres.  Tant si s’utilitza una o altra es pot fer ús de eines 
tecnològiques, per exemple, des de publicar un arxiu, enregistrar una classe fins a utilitzar una wiki 
o un portafoli electrònic a l’Aula Global.

Els estudiants són nadius digitals i aquest tipus de llenguatge ajuda a personalitzar i tenir més 
impacte en el seu aprenentatge. Per aquest motiu, cal que el docent es formi en aquest tipus de 
recursos docents, però no només des d’una visió tècnica de l’eina sinó també tenint en compte el 
valor pedagògic que aporta a la seva docència.

Aquesta guia que et presentem pretén ajudar-te  a conèixer les diverses metodologies docents, les 
activitats i recursos de l’Aula Global i com pots combinar-les segons els objectius d’aprenentatge 
dels teus alumnes.

La guia està estructurada en tres blocs, un primer bloc centrat en la docència i las diverses opcions, 
un segon apartat que combina docència i eines de l’Aula global, per finalitzar amb unes fitxes de 
cada recurs i activitat.

Desitgem que aquest recurs docent sigui de la útil per a tu i t’animem a descobrir les potencialitats  
de l’Aula Global per millorar la teva docència.

CLIK



Aquesta icona t’aporta comentaris pel seguiment del material que hi ha a 
aquesta guía.
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Digues-me i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, in-
volucra’m i ho aprenc.

(Benjamin Franklin)

Coneix les possibilitats educatives per 
millorar l’aprenentatge dels teus estudiants.



docència

La Universitat necessita adaptar-se a les noves exigències educatives i millorar els processos d’en-
senyament – aprenentatge per obtenir un alt impacte en la formació dels estudiants. Actualment, 
les classes poden donar-se en formats diferents, per exemple, de manera presencial, en línia o en 
una format híbrida o segons les metodologies i mètodes que té el professorat al seu abast: apre-
nentatge basat en problemes o flipped classroom. Tanmateix, es poden avaluar als alumnes amb 
molts sistemes diversos més enllà dels exàmens.

A continuació trobaràs un glossari amb una selecció de metodologies, mètodes i sistemes d’avalua-
ció que es poden utilitzar a la docència en educació superior.



MODALITATS DOCENTS

GLOSSARI

A continuació tens un glossari de metodologies docents

Les modalitats fan referencia als diversos  processos d’ensenyament-aprenentatge. Segons la modalitat d’ensenyament 
escollida varia el rol del tutor i de l’estudiant així com les eines docents. Són uns dels aspectes més amplies de la 
docència i acoten els mètodes i els sistemes d’avaluació que es poden utilitzar d’una forma més òptima.

Parlar als estudiants.
Sessions expositives, explicatives i/o demostratives de contingut (poden ser presentacions 
dels professors, traballs dels estudiants...)

Desenvolupar la capacitat d’autoaprenentatge.
Les mateixes activitats que en la modalitat anterior però realitzades de forma individual. In-
clou, a més, l’estudi personal (preparar exàmens, treball a la biblioteca, lectures complemen-
tàries, fer problemes i exercicis, etc.), que són fonamentals per a l’aprenentatge autònom.

Posar en pràctica allò que han après en contextos reals.
Formació realitzada a empreses i entitats externes a la universitat.

Atenció personalitzada als estudiants.
Relació personalitzada d’ajuda en la que un professor-tutor atén, facilita i orienta a un o varis 
estudiants durant el procès formatiu amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament global 
de l’alumne.

Fer que aprenguin entre ells.
Preparació de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, obtenció i anàlisi de da-
des, etc. per a exposar o entregar en classe mitjançant el treball dels alumnes en grup.

Mostrar com han d’actuar.
Qualsevol tipus de pràctiques a l’aula (estudi de casos, anàlisis diagnostics, problemes de 
laboratori, de camp, aula d’informàtica, simulació, modelament...)

Construir coneixement a través de la interacció i l’activitat
Sessions monogràfiques superviades amb participació compartida.

*Basat en Modalidades y métodos de enseñanza para el desarrollo de competencias (2014) de Mario de Miguel

CLASSES TEÒRIQUES

SEMINARIS/TALLERS

CLASSES PRÀCTIQUES

PRÀCTIQUES EXTERNES

TUTORIES

ESTUDI I TREBALL
EN GRUP

ESTUDI I TREBALL
AUTÒNOM, INDIVIDUAL



MÉTODES DOCENTS

GLOSSARI

Transferència de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula per a despres realitzar 
activitats vinculades amb el tema a l’aula.

Afavorir la motivació per l’aprenentatge usant els mecanismes dels jocs i i aprofitant la predis-
posició dels estudiants a les activitats lúdiques.

Desenvolupar l’aprenentage autònom i estimular els estudiants a compemetre’s amb el seu 
prop PEA.

Realització d’un projecte per a la resolució d’un problema, aplicant habilitats i coneixements 
adquirits.

Desenvolupar coneixements actius a travès de la resolució de problemes.

Combinació de processos d’aprenentage amb el servei a la comunitat on els alumnes desen-
volupen les competències relacionades juntament amb la responsabilitat cívica.

Desenvolupar coneixements actius i significatius de forma cooperativa.

Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs.

Adquisició d’aprenentatge mitjançant l’anàlisi de casos reals o simulats.

Transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l’estudiant mitjançant un apre-
nentatge unidireccional.

El mètodes fan referencia a les estratègies metodològiques. Són un conjunt de decisions sobre com realitzar els 
procediments d’ensenyament amb un pla d’acció, organitzat i amb una seqüencia coherent que es basa en uns 
objectius definits. Com podem veure en De Miguel (2005:36) “ ens permeten donar una resposta a la finalitat última 
de la tasca educativa”.

*Basat en Modalidades y métodos de enseñanza para el desarrollo de competencias (2014) de Mario de Miguel

MÉTODE EXPOSITU O 
LLIÇÓ MAGISTRAL

ESTUDI DE CASOS

RESOLUCIÓ D’EXERCICIS
I PROBLEMES

APRENENTATGE BASAT
EN PROBLEMES 

APRENENTATGE ORIENTAT 
A PROJECTES

APRENENTATGE 
COOPERATIU

GAMIFICACIÓ

FLIPPED
CLASSROOM

APRENENTATGE PER
SERVEI (APS)

CONTRACTE
D’APRENENTATGE



SISTEMES D’AVALUACIÓ

GLOSSARI

*Basat en Modalidades y métodos de enseñanza para el desarrollo de competencias (2014) de Mario de Miguel

Es fan servir matrius de qualificació presentades com a taules de doble entrada on s’enumeren 
els aspectes que seran avaluats i els diferents nivells d’assoliment o execució per a cada un 
d’ells. Permet que l’alumne no sigui només evaluat sinó també guiat .

Instrument d’avaluació basat en unes preguntes que s’han de respondre o unes activitats que 
s’han de fer per demostrar el nivell d’aprofitament de l’aprenentatge.

Avaluació feta pel mateix subjecte o col·lectiu objecte de l’avaluació. Engloba l’autoconeixe-
ment i el conjunt de valoracions que cada individu fa de la seva tasca i, si escau, de la seva 
persona i permet orientar l’activitat cap a les fites desitjades (funció  d’autoregulació).

Forma d’avaluació col·laborativa en la qual els aprenents realitzen una valoració sobre el pro-
cés o producte d’aprenentatge de tots o d’algun estudiant o grup d’estudiants. Promou la 
col·laboració i cooperació entre els estudiants.

Presentació clara i estructurada d’idees sobre un tema determinat amb la finalitat d’informar 
i / o convèncer a un públic en específic.

Carpeta electrònica que serveix per a adjuntar evidències de l’evolució en l’adquisició de com-
petències amb característiques que permeten el treball en xarxa i la creació de comunitats 
d’aprenentatge en línia.

AVALUACIÓ
PER RÚBRIQUES

E-PORTAFOLI

EXPOSICIÓ ORAL

EXAMEN

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ ENTRE
 IGUALS (P2P) O 
CO-AVA LUACIÓ

El sistemes d’avaluació són els instruments o estratègies docents que permeten mesurar i observar el grau d’assoliment 
d’una competència. 



Descobreix l’entorn de l’Aula Global i tot el que pot aportar a la teva docència.



FRASE?



docència I 
AULA GLOBAL

Hi ha diversos recursos que poden ajudar a millorar i innovar a la docència. Les tecnologies són 
un dels recursos amb més potencial en la actualitat. Es poden utilitzar aplicacions, eines o un dels 
recursos més estesos: les plataformes en línia d’aprenentatge. A la Universitat Pompeu Fabra hi ha 
una clara per aquest tipus de suport i concretament es potencia l’ús de l’Aula Global (AG). Aquesta 
eina es pot utilitzar per a donar suport a la docència presencial, per a crear models d’aprenentatge 
híbrids o per a docència 100% en línia.

L’Aula Global és un recurs que ofereix múltiples possibilitats per a millorar l’aprenentatge dels es-
tudiants. A continuació es pot consultar diversa informació sobre l’Aula Global: des de conèixer què 
és l’AG fins a conèixer tots els recursos i activitats que ofereix i amb quines metodologies, mètodes 
i sistemes d’avaluació són compatibles.



L’aprenentatge híbrid combina els elements de l'aprenentatge en línia no presencial  i els de l'aprenentatge 
tradicional a l'aula.



L’Aula Global dóna suport a la docència presencial amb una aula en línia per a cada as-
signatura. Incorpora moltes millores i permet un salt qualitatiu en l’ús de les aules en lí-
nia i de la docència virtual. Ofereix funcions i eines innovadores per a enriquir els proces-
sos d’ensenyament-aprenentatge, com l’e-portafoli, la gravació i gestió de vídeos, o les 
videoconferències, entre d’altres. A més, presenta una interfície totalment renovada amb un 
disseny més atractiu, de major usabilitat i més intuïtiu pel que fa a l’ús de recursos i activitats.

A continuació tens un 
glossari de metodologies 
docents



GLOSSARI

recursos i activitats







Relació entre 
recursos/activitats i 

mètodes, modalitatS i avaluació

És l’hora de combinar les metodologies docents amb l’Aula Global. Tot seguit tens una proposta de 
com integrar els recursos i les activitats de l’Aula Global segons el model docent que seleccionis.







A continuació podràs gaudir de la Roda de l’Aula Global. Mitjançant aquesta activitat podràs descobrir 
què activitats o recursos de l’Aula Global són el més idonis per desenvolupar els teus objectius didàctics 
a l’aula.

Com bé sabem, l’Aula Global és un recurs que posa a disposició dels docents de la Universitat Pompeu 
Fabra una gran quantitat de possibilitats educatives amb la finalitat de millorar el procés d’ensenyament 
- aprenentatge dels seus alumnes. Però, no solament n’hi ha prou amb conèixer els recursos que brinda 
la plataforma sinó, que es fa necessari conèixer les possibilitats d’ús pràctic per a d’aquesta manera bene-
ficiar-se de les seves potencialitats educatives.

la roda de l’AULA GLOBAL



A continuació trobaràs una fitxa per a cada recurs i activitat de l’Aula Global. Recorda que la do-
cència té molt de creativitat així que aquesta només és una proposta informativa de què es pot 
utilitzar amb l’AG i que segur hi ha moltes més opcions!

També tens a la teva disposició la fitxa del CLIK i de La Factoria +, els dos serveis que tens per a 
donar-te suport per a la teva docència i per l’ús de l’AG.

Però... com es fan servir les fitxes?



La manera de començar és
deixar de parlar i començar a fer.

(Walt Disney)

Ara et toca a tu jugar 
amb l’Aula Global!




