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introducció Hi ha eines externes al CV de la UB que ens 

poden ajudar a:

 gestionar la docència per interactuar

amb l’alumnat

 promoure la competència digital de 

l’alumnat amb tasques en format digital



Tècniques 
per a 
l’aprenentatge 
actiu a l’aula

http://crlt.umich.edu/sites/default/files/Active_Learning_Continuum_CRLT.pdf

http://crlt.umich.edu/sites/default/files/Active_Learning_Continuum_CRLT.pdf


ACCIÓ DOCENT

APRENENTATGE                       ACTIU

INTERACCIÓ INTERACTIVITAT



INTERACCIÓ

PROFESSOR ⬄ESTUDIANT

ESTUDIANT ⬄ESTUDIANT

Photo by Antenna on Unsplash

https://unsplash.com/@antenna?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
file://///s/photos/working-together?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Brooke Cagle on Unsplash

INTERACTIVITAT

ESTUDIANT ⬄ MATERIAL 

DIGITAL

Photo by John Schnobrich on Unsplash

https://unsplash.com/@brookecagle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
file://///s/photos/communication?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Per a la gestió docent
Eines digitals per interactuar amb els estudiants



Interacció

1. Apps per interacturar a l’aula

2. Pissarres col·laboratives

3. Diàleg entre estudiants

Interactivitat

4. Presentacions interactives

5. Presentacions amb activitats 
interactives

6. Vídeos interactius



1.
APPS PER 
INTERACTUAR

Photo by Nathana Rebouças on Unsplash

https://unsplash.com/@nathanareboucas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
file://///s/photos/mobile-phone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


interactuar 
a la clase amb
el mòbil



mentimeter

https://www.menti.com/ir4i74ommi

• Entreu a www.menti.com

• Amb el codi 2280 3867

Escriu 3 paraules clau per descriure què és per a tu 
l'aprenentatge actiu

http://www.menti.com/


APRENENTATGE ACTIU

interacció

participació

col·laboració

implicació



mentimeter
Diversos tipus de preguntes



eines per 
interactuar a 
la classe

objectius

• per fer una anàlisi de necessitats del grup 

d’estudiants

• per fer una activitat d'escalfament

• per escollir temes per parlar / organitzar 

debats / treballar a classe

• per comprovar la comprensió de l'input 

treballat en una classe

• per avaluar coneixement

• per avaluar el curs / el professor



2.
PISSARRES 
COL·LABORATIVES

Photo by Austin Distel on Unsplash

https://unsplash.com/@austindistel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/whiteboards?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


objectius

• per treballar un contingut interactuant amb 

els estudiants de manera síncrona

• perquè els estudiants puguin treballar de 

forma col·laborativa a sobre d’un 

text/imatge digital



jambord



whiteboard.
chat



3.
FOMENTAR EL 
DIÀLEG ENTRE 
ESTUDIANTS

Photo by William Iven on Unsplash

https://unsplash.com/@firmbee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Dialeg síncron:

breakout 
rooms 
(BBC/Zoom)

 per promoure el diàleg en petits grups

 per fomentar el treball en grup síncron

 per monitoritzar i dinamitzar l’activitat síncrona



Dialeg asíncron:

flipgrid

• per desenvolupar la comunicació oral

• com a suplement a les discussions/debats de classe

• per crear comunitat d'aprenentatge

• per projectes de telecol·laboració en diferents centres o 

grups de classe.



4.
PRESENTACIONS 
INTERACTIVES

Photo by Sigmund on Unsplash

https://unsplash.com/@sigmund?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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genially



genially:

presentacions 
interactives



genially:

imatge 
interactiva



5.
PRESENTACIONS 
AMB ACTIVITATS
INTERACTIVES

Photo by William Iven on Unsplash

https://unsplash.com/@firmbee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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nearpod



6.
VÍDEOS
INTERACTIUS

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash
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edpuzzle

punts d’interactivitat



edpuzzle



Per tasques digitals
Eines perquè els estudiants desenvolupin la seva competència

digital 



padlet
Mural digital

Multimodalitat



Place your screenshot here

mahara
Portafolis digital 



CONCLUSIÓ
Les eines han de facilitar la...

interacció participació col·laboració

https://www.viewsonic.com/library/wp-content/uploads/2019/09/What-Is-Active-Learning.jpg



Place your screenshot here

formació

http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021

Campus Virtual: disseny d’activitats d’aprenentatge a l’aula

Estratègies i eines per al disseny d’activitats en la docència mixta

Com mantenir els alumnes connectats a l'assignatura. Estratègies d'aprenentatge 

amb TIC

Metodologies d'aprenentatge actiu. De la necessitat, oportunitat: propostes 

metodològiques pels nous temps

http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021
http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021/cvapren
http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021/mixta
http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021/conectats
http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021/metoac


Place your screenshot here

http://docenciacrai.ub.edu

http://docenciacrai.ub.edu/


https://view.genial.ly/60466260ff2ab30da00dd053/presentation-eines-digitals-per-a-laprenentatge

https://view.genial.ly/60466260ff2ab30da00dd053/presentation-eines-digitals-per-a-laprenentatge


Gràcies

Joan-Tomàs Pujolà – jtpujola@ub.edu


