
L’AULA INVERTIDA I L’APRENENTATGE BASAT 

EN EQUIPS (TEAM BASED LEARNING)

Alexandrina Stoyanova

Membre del GID TAAVE, Departament d’Economia



Estructura de la presentació

• Què és l'Aprenentatge basat en equips (TBL)?

• Principis fonamentals

• Objectius

• Característiques

• TBL a l’aula → metodologia docent

• Alguns resultats de l’aplicació del TBL a la 
Facultat d’Economia i Empresa



Aprenentatge basat en equips
És una estratègia d’ensenyament innovadora i simple basada en 
el treball col·laboratiu que combina el treball individual fora de 
l’aula i els beneficis que proporciona el desenvolupament de 
tasques en petits equips dins de grups nombrosos d’estudiants.

Docència tradicional Aprenentatge basat en equips



Aprenentatge basat en equips
Es basa en quatre principis fonamentals: 

- Equips de treballs permanents formats estratègicament (pel 
professor)
• Distribució equitativa del talent intel·lectual entre els grups.  

- Procés d’assegurament de l’aprenentatge inicial
• Responsabilitat individual en relació amb l’aprenentatge autònom i el treball 

col·laboratiu.

- Activitats d’aplicació dels conceptes
• Disseny d’activitats que promouen tant l’aprenentatge com el 

desenvolupament de l’equip.

- Avaluació, auto-avaluació i co-avaluació
• Rellevància de la retroalimentació freqüent (i/o immediata).

• Auto-avaluació per reflexionar sobre l’assoliment els objectius individuals. 

• Co-avaluació per determinar el grau d’implicació dels membres de l’equip en 
les tasques col·laboratives. 



Aprenentatge basat en equips
Objectiu general: Estimular la motivació, millorar l’aprenentatge i 
augmentar el rendiment dels estudiants.

Objectius concrets:  

• Estimular la feina prèvia (a les sessions presencials) de l’estudiant.

• Incentivar el treball continuat de l’assignatura.

• Millorar l’ambient de treball a l’aula, convertint-la en un espai de 
treball actiu i dinàmic. 

• Fomentar el treball en equip i la interacció entre els estudiants.

• Augmentar la capacitat d’anàlisi dels estudiants.

• Ajudar a millorar de l’organització de l’estudi i la gestió del temps 
dels estudiants.

• Facilitar la presa de consciència dels estudiants del progrés de 
desenvolupament de les seves aptituds i coneixements.



Aprenentatge basat en equips

Característiques:

• Dóna un paper més actiu i amb més protagonisme als 
estudiants en el seu procés d’aprenentatge.

• L’estudiant entra en contacte amb la matèria pel seu 
compte amb anterioritat a la sessió presencial.

• Dóna al professorat el rol d’organitzador, acompanyant 
i supervisor del procés d’aprenentatge dels estudiants.

• A l’aula es fan les activitats que requereixen la 
participació i interacció dels estudiants entre ells i amb 
el professorat per reforçar l’aprenentatge autònom. 



Aprenentatge basat en equips

Característiques:

• Els estudiants participen activament en el procés 
d’aprenentatge dels altres estudiants. 

• Els estudiants assumeixen la responsabilitat de treballar 
prèviament per poder contribuir activament als resultats 
de tots els membres de l’equip. 

• Els estudiants desenvolupen la competència de treball en 
equip (una de les competències transversals que la UB 
considera fonamentals per tot els seus estudiants).



Aprenentatge basat en equips

Característiques:

• Les proves freqüents no són només proves d’avaluació, 
sinó que ajuden als estudiants a identificar problemes en 
el seu procés d’aprenentatge.

• Permeten als professors avaluar el grau d’assoliment dels 
coneixements i competències dels estudiants al llarg de 
l’assignatura i redissenyar l’ensenyament de la matèria, 
posant major èmfasi i dedicant més temps, si cal, als 
conceptes fonamentals i més complexes. 



TBL a la pràctica
Fase 1: Preparació

• Treball individual: els estudiants estudien, de forma 
independent, el material preparat pel docent (manuals, lectures, 
vídeos, sessions magistrals gravades, etc.) abans de la classe 
presencial per assolir els resultats d’aprenentatge (RA) definits 
pel professor
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Fases del TBL



TBL a la pràctica
Fase 2: A l’aula

• Test d’assegurament de l’aprenentatge inicial individual: els 
estudiants realitzen un test individual sobre el material estudiant 
a la fase 1.
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TBL a la pràctica
Fase 2: A l’aula

• Test d’assegurament de l’aprenentatge inicial grupal: els 
estudiants tornen a fer el mateix test, però aquesta vegada en 
equips.

• Resposta única i consensuada per equip → millora la comprensió 
dels conceptes i potencia les habilitats de treballs en equip.
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TBL a la pràctica
Fase 2: A l’aula

• Apel·lacions: els equips poden presentar apel·lacions raonades i 
justificades amb evidència (cites del material estudiat) a les 
preguntes del test.
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(pre-classe)

Fase 2

Procés d’assegurament de 

l’aprenentatge inicial

Fase 3

Activitats d’aplicació dels 

conceptes del curs

Estudi 

individual

Test individual

Test en equip

Apel·lacions

Mini-classe

Activitats d’aplicació a 

l’aula i en equips 

Fases del TBL



TBL a la pràctica
Fase 2: A l’aula

• Mini-classe (5-10 minuts): s'utilitza per aclarir i consolidar els 
conceptes teòrics més complexes i més rellevants del tema.

• Resolució per part del professor del test i solució dels dubtes i 
preguntes amb els conceptes relacions que els estudiants 
plantegin.
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TBL a la pràctica
Fase 3: A l’aula

• Activitats d’aplicació dels conceptes del curs: els equips realitzen 
activitats d’aplicació (exercicis, casos pràctics, tasques complexes, 
etc.) que fomenten la col·laboració per resoldre problemes 
rellevants, iguals per tots els equips i entrega simultània (si fos el 
cas).
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TBL a la pràctica
Fase 3: A l’aula

• Cloenda per part del professor (5 minuts): el professor acaba la 
classe amb un resum posant l’èmfasi en els principals aspectes del 
tema que es tanca i relacionant-ho amb el tema següent.
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TBL a la pràctica
Avaluació

• Exemple avaluació TBL

Test individual 25%

Test grupal 25%

Activitats d’aplicació 0%

Auto-avaluació 25%

Co-avaluació 25%
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Alguns resultats a la Facultat d’Economia i 
Empresa

Estudiants (% sobre el total de matriculats) que es van presentar a l’examen final de 
l’assignatura segons el tipus de matrícula

~20%



Alguns resultats en la Facultat d’Economia i 
Empresa

Estudiants (% sobre el total de matriculats) que van superar 
l’assignatura segons el tipus de matrícula

>20%



Moltes gràcies!


