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APRENENTATGE BASAT  
EN PROBLEMES (ABP)

Presentació

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una estratègia d’ensenyament-aprenentatge que consisteix en la resolució 
d’un problema en equips de treball, invertint la seqüència didàctica tradicional, en què la resolució de problemes té 
lloc al final, a mode de transferència dels coneixements apresos. 

L’estratègia es desplega en quatre fases, que combinen sessions teoricopràctiques, sessions de tutoria i treball autònom. 

En els seus orígens, l’estratègia es va dissenyar per a sessions de ràtio reduïda, però actualment s’han fet adaptacions 
que permeten treballar amb grups grans.

Llegenda de les icones

Per saber-ne més          Alternativa a la presencialitat         Sincronia virtual         Asincronia virtual

Gran grup o grup reduït

FASE 1. ACTIVACIÓ 
DEL CONEIXEMENT PREVI 

I DISSENY DEL PLA DE TREBALL
Es presenta el problema i s’elabora per equips un pla de treball amb els objectius 
d’aprenentatge per assolir.

Cada estudiant, de forma autònoma, fa una cerca d’informació per resoldre  
el problema. 

Autònoma

FASE 2. EXPLORACIÓ DELS 
RECURSOS D’APRENENTATGE

Els membres de l’equip fan una posada en comú, supervisada pel professor  
o professora. Posteriorment, l’equip elabora un informe.

Tutoria en grup reduït.

FASE 3. POSADA EN COMÚ DE  
LA INFORMACIÓ RECOLLIDA

És una fase de tancament, es sintetitzen els aprenentatges assolits i es fa una  
avaluació.

Gran grup o grup reduït

FASE 4. TRANSFERÈNCIA 
I AVALUACIÓ 
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Acció docent Acció estudiant

1. Elabora el problema (o situació problemàtica). 

Fase 1. Activació del coneixement previ i disseny del pla de treball
Fase en gran grup o grup reduït.

Per saber-ne més

El professorat pot consultar algunes recomanacions 
per a l’elaboració del problema i exemples a la pàgi-
na web Problems: A Key Factor in PBL.

2.  Presenta el problema i resol els dubtes  
de comprensió sobre l’enunciat. 

1.  Llegeix i/o escolta el problema i planteja dubtes 
de comprensió sobre l’enunciat del problema.

Per saber-ne més

El document de presentació del problema pot ser au-
diovisual o multimodal. Es recomana que cada estudiant 
el pugui tornar a revisar en qualsevol moment.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

La presentació del problema i la resolució de dubtes es 
realitzen sincrònicament al Campus Virtual, mitjançant 
l’eina Blackboard Collaborate.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

El document amb la presentació del problema es 
penja al Campus Virtual. La resolució de dubtes de 
comprensió es realitza asíncronament al Campus Vir-
tual, mitjançant el Fòrum virtual. 

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Fòrum. Té disponibles els documents que n’ex-
pliquen l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de 
Barcelona: Campus Virtual UB: Fòrum i Guia per a 
l’ús de fòrums electrònics amb finalitats educatives. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant, després de llegir o escoltar el problema, 
pregunta els dubtes de forma sincrònica al Campus Vir-
tual, mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant realitza la consulta dels dubtes de 
comprensió sobre l’enunciat del problema a través del 
Fòrum virtual.

https://www1.udel.edu/pbl/cte/spr96-phys.html
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119319
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17865
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17865


3

3.  Dinamitza un debat o pluja d’idees sobre el que 
cada estudiant sap i necessita saber.

Per saber-ne més

El professorat pot trobar algunes preguntes per dina-
mitzar la “pluja d’idees” al document L’aprenentatge 
basat en problemes (pàgines 53-54).

2.  Participa en el debat o pluja d’idees.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

El debat o pluja d’idees es realitza sincrònicament al 
Campus Virtual, mitjançant l’eina Blackboard Colla-
borate.  

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un docu-
ment que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la Uni-
versitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

El debat o pluja d’idees es realitza asíncronament al 
Campus Virtual, mitjançant el Fòrum virtual. 

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Fòrum. Té disponibles els documents que n’ex-
pliquen l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de 
Barcelona: Campus Virtual UB: Fòrum i Guia per a 
l’ús de fòrums electrònics amb finalitats educatives. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant participa en el debat o pluja d’idees a 
través del Campus Virtual, mitjançant l’eina Blackboard 
Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant participa en el debat o pluja d’idees que 
té lloc al Campus Virtual, mitjançant el Fòrum virtual.

Per saber-ne més

Cada estudiant participa en el debat o pluja d’idees, 
exposant els seus coneixements previs i plantejant 
interrogants (o hipòtesis explicatives).

4.  Acompanya i orienta els equips de treball  
en l’elaboració del pla de treball. Valida el pla  
de treball.

3.  Elabora un pla de treball grupal. 

Per saber-ne més

Els estudiants formen petits equips de treball. 

El pla de treball inclou els objectius d’aprenentatge 
que es planteja l’equip. També la distribució i tempora-
lització de les accions per aconseguir aquests objectius.

Un cop elaborat el pla de treball, el professor o profes-
sora ha de validar-lo.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

L’acompanyament i la validació del pla de treball es 
realitza sincrònicament al Campus Virtual, mitjançant 
l’eina Blackboard Collaborate.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

https://www.uab.cat/iDocument/185/237/eines_6.pdf
https://www.uab.cat/iDocument/185/237/eines_6.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119319
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17865
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17865
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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Asincronia virtual

La revisió i validació del pla de treball es realitza 
asíncronament, després que els equips de treball 
l’hagin elaborat i penjat en una tasca del Campus 
Virtual.  

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Tasca. Té disponible un document que n’explica 
l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 
Campus Virtual UB: activitat Tasca.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada petit grup elabora el pla de treball al Campus Vir-
tual, mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada petit grup elabora el pla de treball de forma asín-
crona i el penja en una tasca del Campus Virtual.

Fase 2. Exploració dels recursos d’aprenentatge
Fase autònoma.

Fase 3. Posada en comú de la informació recollida
Fase de treball en grup reduït.

1. Fa un seguiment del treball autònom de l’alumnat.

1. Realitza una tutoria grupal. 

Per saber-ne més

El seguiment del treball autònom es pot fer mitjançant 
el correu electrònic o la missatgeria del Campus Virtual. 

Respon els dubtes i orienta en la cerca d’informació, 
quan calgui. De forma opcional, pot seleccionar, suggerir 
i pujar recursos de consulta al Campus Virtual.

Per saber-ne més

El rol del professor o professora és de facilitador i su-
pervisor, ha de promoure la crítica constructiva i corregir 
els errors conceptuals quan sigui necessari.

1. Busca informació per resoldre el problema  
i redacta un informe.

1. Posa en comú la informació recollida.

Acció docent Acció estudiant

Acció docent Acció estudiant

Per saber-ne més

Cada estudiant, de forma autònoma i individual, cerca 
la informació necessària per resoldre el problema i la 
utilitza seguint el pla de treball acordat amb l’equip.

L’informe individual consisteix en una síntesi breu de la 
informació recollida. També hauria de corroborar o des-
cartar, si escau, les hipòtesis inicials.

Per saber-ne més

Cada estudiant posa en comú la informació recollida 
individualment amb els altres membres del seu equip.

Cada estudiant no només explica la informació, sinó 
que la contrasta amb l’obtinguda pels companys, pres-
tant especial atenció a les fonts, i corrobora o rebutja les 
hipòtesis inicials. 

L’equip ha d’identificar els dubtes pendents per tal d’as-
solir els objectius d’aprenentatge recollits en el pla de 
treball.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
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2. Crea una tasca. 

Per saber-ne més

Crea una tasca al Campus Virtual. Si és necessari, pot fer 
un feedback de l’informe per escrit.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Tasca. Té disponible un document que n’explica 
l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 
Campus Virtual UB: activitat Tasca.

2. Redacta un informe grupal i el penja a la tasca del 
Campus Virtual.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

La supervisió de la discussió es realitza sincrònicament 
al Campus Virtual, mitjançant l’eina Blackboard Colla-
borate.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

La posada en comú té lloc al Campus Virtual, mitjançant 
l’eina Blackboard Collaborate.

Fase 4. Transferència i avaluació
Fase de treball en grup reduït.

1. Escolta la presentació, fa preguntes i demana  
aclariments, si escau.

1. Exposa les conclusions elaborades pel seu equip 
de treball.

Acció docent Acció estudiant

Per saber-ne més

Cada estudiant pot realitzar la presentació de les con-
clusions exclusivament al professor o professora, si es 
treballa tota la seqüència en grups reduïts, o a la resta 
d’equips, si es treballa amb el conjunt del grup classe.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

La presentació es realitza sincrònicament al Campus 
Virtual, mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un docu-
ment que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la Uni-
versitat de Barcelona: BB Collaborate.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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Asincronia virtual

Al Campus Virtual, crea una tasca per penjar el vídeo 
amb la presentació. Fa una retroalimentació de la 
presentació. Opcionalment, pot plantejar preguntes 
a l’equip de treball, que caldrà que aquest respongui 
per escrit.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Tasca. Té disponible un document que n’explica 
l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 
Campus Virtual UB: activitat Tasca.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant realitza la presentació al Campus Vir-
tual, mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant es grava en format vídeo i penja la gra-
vació en una tasca del Campus Virtual. 

Si escau, respon per escrit les preguntes que planteja el 
professor o professora a l’equip de treball.

2. Planteja preguntes sobre la transferència de  
coneixement après en altres problemes.

2. Reflexiona i participa en el debat sobre la  
possibilitat de transferència del coneixement.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Les preguntes es realitzen sincrònicament al Campus 
Virtual, mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Penja un document amb preguntes relatives a la 
transferència del coneixement après. Crea una tasca 
al Campus Virtual perquè l’equip de treball hi pengi 
un document amb les respostes.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Tasca. Té disponible un document que n’explica 
l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 
Campus Virtual UB: activitat Tasca.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

El debat té lloc sincrònicament al Campus Virtual, mit-
jançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant elabora un document amb les respostes 
a les preguntes sobre transferència del coneixement 
après i el puja a la tasca.

3. Facilita orientacions per a l’autoavaluació, la  
coavaluació i l’heteroavaluació. 

3. Realitza una autoavaluació, una coavaluació i una 
heteroavaluació.

Per saber-ne més

Cada estudiant realitza una autoavaluació, una coava-
luació dels altres membres de l’equip i una heteroava-
luació del professor o professora.

El format pot ser oral o escrit.

Per saber-ne més

Crea una tasca al Campus Virtual.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per aprofundir en l’ús de 
l’eina Tasca. Té disponible un document que n’explica 
l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 
Campus Virtual UB: activitat Tasca.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
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Conclusions 

Una docència centrada en problemes permet apropar 
l’alumnat a possibles situacions del seu futur profes-
sional, desenvolupar la competència de resolució de 
problemes i provocar un conflicte cognitiu que és esti-
mulant i motivador per a l’alumnat. En presentar el pro-
blema en el moment inicial i convertir-lo en el detonant 
del procés d’aprenentatge, aspectes com l’aprenentatge 
autònom, el pensament crític o l’aprendre a aprendre es 
converteixen en elements centrals del procés d’apre-
nentatge. Tanmateix, l’estudiant és un agent actiu en el 
procés d’avaluació, potenciant així els processos meta-
cognitius.

La seqüència de l’ABP que s’ha presentat en aquest document està estandarditzada, però es pot adaptar i flexibilitzar 
en funció de la disciplina, el contingut o les característiques de l’alumnat. Especialment, es pot adaptar a petits i grans 
grups.

Recursos addicionals

El professorat que ho desitgi pot aprofundir en el coneixement de l’estratègia a través de:

• Aprenentatge basat en problemes - ABP.

• L’aprenentatge basat en problemes (Eines d’innovació docent en educació superior).

• Un nuevo modelo de aprendizaje basado en problemas, el ABP 4x4, es eficaz para desarrollar competencias 
profesionales valiosas en asignaturas con más de 100 alumnos.

https://www.ub.edu/portal/web/metodologies/aprenentatge-basat-en-problemes
https://www.uab.cat/iDocument/185/237/eines_6.pdf
http://www.habilidadesparaadolescentes.com/archivos/Articulo_ABP_y_desarrollo_de_competencias.pdf
http://www.habilidadesparaadolescentes.com/archivos/Articulo_ABP_y_desarrollo_de_competencias.pdf

