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APRENENTATGE BASAT  
EN PROJECTES (ABPr)

Presentació

L’aprenentatge basat en projectes (ABPr) és una estratègia d’ensenyament-aprenentatge que consisteix en l’elaboració 
d’un producte o artefacte propi de la disciplina per donar resposta a un repte. En equips de treball, els estudiants duen 
a terme un projecte en què analitzen el repte, investiguen i desenvolupen el producte de manera informada. En els 
seus orígens, l’estratègia es va dissenyar per a sessions de ràtio reduïda, però actualment s’han fet adaptacions que 
també permeten treballar amb grups grans.

L’ABPr consta de tres fases: 

Llegenda de les icones

Per saber-ne més          Alternativa a la presencialitat         Sincronia virtual         Asincronia virtual
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FASE 1. PLANIFICACIÓ  
DEL PROJECTE

Gran grup o grup reduït

Es presenta el repte i el producte o ar-
tefacte per desenvolupar, es formen els 
equips de treball i s’elabora un pla de 
treball.

És la fase més extensa. Cada equip de 
treball realitza una investigació i ela-
bora el producte o artefacte de manera 
informada.

Cada equip exposa públicament el 
procés i el seu producte. Finalment, es 
porta a terme un procés d’avaluació 
de naturalesa variada.

Autònoma Gran grup o grup reduït

FASE 2. DESENVOLUPAMENT  
DEL PROJECTE

FASE 3. PRESENTACIÓ  
DEL PRODUCTE
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Acció docent Acció estudiant

1. Dissenya un repte i les especificacions del  
producte o artefacte associat.

Fase 1. Planificació del projecte
Treball en gran grup o grup reduït.

Per saber-ne més

Els reptes seleccionats han de ser autèntics i signifi-
catius: realistes, assolibles, rellevants, contextualitzats, 
propers i ètics. 

Els productes o artefactes que els estudiants hauran 
d’elaborar poden ser de naturalesa variada: assaig, es-
tudi de mercat, maqueta, informe d’investigació, experi-
ment, pòster, poema, Canvas, etc.

2. Presenta la temàtica-repte i defineix el producte  
o artefacte per desenvolupar.

1. Llegeix i/o escolta la temàtica-repte i la definició 
del producte o artefacte que ha de desenvolupar. 

Per saber-ne més

L’elecció del producte o artefacte per desenvolupar pot 
ser predeterminada (es pot escollir entre diverses op-
cions) o d’elecció pròpia (supervisada). És un moment de 
crida a l’acció i de motivació.

Per saber-ne més

A més a més, poden preguntar dubtes de comprensió 
sobre la temàtica-repte o la definició del producte o ar-
tefacte que ha de desenvolupar.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

La definició del producte i la resolució de dubtes 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.

Asincronia virtual

El document amb la definició del producte es penja 
al Campus Virtual. La resolució de dubtes de com-
prensió 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

Després de llegir o escoltar la temàtica-repte i la de-
finició del producte o artefacte per desenvolupar, els 
dubtes es plantegen sincrònicament al Campus Virtual,  
mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Planteja els dubtes de comprensió sobre la temàti-
ca-repte i el producte o artefacte per desenvolupar al 
Fòrum virtual.

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
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3. Acompanya i orienta els equips de treball en  
l’elaboració del pla de treball i el valida.

2. Analitza la tasca que ha de realitzar i elabora un 
pla de treball grupal.

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 docu-
ment que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la Uni-
versitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

La revisió i validació del pla de treball es realitza asín-
cronament, 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 el 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

L’elaboració del pla de treball té lloc al Campus Virtual, 
mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

L’elaboració del pla de treball es realitza asíncrona-
ment i es penja en una tasca del Campus Virtual.

Per saber-ne més

S’han de formar petits equips de treball. 

El pla de treball inclou les accions de la investigació i 
de l’elaboració del producte. Es determina la distribu-
ció de rols i la temporalització de les accions.

Fase 2. Desenvolupament del projecte
Treball autònom.

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

Per saber-ne més

El seguiment del treball autònom es pot fer mitjançant 
una tutoria, el correu electrònic o la missatgeria del 
Campus Virtual. Cal respondre els dubtes i orientar en 
la cerca d’informació quan calgui. 

De forma opcional, pot seleccionar, suggerir i pujar re-
cursos de consulta al Campus Virtual.

1. Busca la informació per orientar l’elaboració del 
producte o artefacte.

Acció docent Acció estudiant

Per saber-ne més

L’equip de treball, de forma autònoma, busca la informa-
ció necessària. Aquesta cerca ha de realitzar-se seguint 
el pla de treball acordat prèviament.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
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Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Les tutories es poden realitzar sincrònicament al Cam-
pus 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.

2. Continua realitzant un seguiment del treball  
autònom de l’alumnat.

3. Continua realitzant un seguiment del treball  
autònom de l’alumnat.

Per saber-ne més

El seguiment del treball autònom es pot fer mitjançant 
una tutoria, el correu electrònic o la missatgeria del 
Campus Virtual. Cal respondre els dubtes i orientar en 
l’anàlisi, quan calgui.

Per saber-ne més

El seguiment del treball autònom es pot fer mitjançant 
una tutoria, el correu electrònic o la missatgeria del 
Campus Virtual. Cal respondre els dubtes i orientar en 
l’elaboració del producte o artefacte, quan calgui. 

De forma opcional, pot posar a disposició dels estu-
diants exemples il·lustratius de productes o artefactes.

2. Analitza la informació obtinguda per a la posterior 
presa de decisions.

3. Elabora el producte o artefacte, de manera  
informada.

Per saber-ne més

L’anàlisi de la informació obtinguda es realitza de forma 
autònoma per part de l’equip de treball. Aquesta anàlisi 
permet a l’equip de treball decidir com elaborar el pro-
ducte o artefacte.

Per saber-ne més

L’elaboració del producte o artefacte es porta a terme de 
forma autònoma per part de l’equip de treball.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Les tutories es poden realitzar sincrònicament al Cam-
pus 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/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Les tutories es poden realitzar sincrònicament al Cam-
pus 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.

Fase 3. Presentació del producte
Treball gran grup o grup reduït.

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

1. Presenta, de forma pública, el procés i el producte 
o artefacte.

Acció docent Acció estudiant

Per saber-ne més

Per donar més valor i autenticitat al projecte, el produc-
te o artefacte es pot fer també públic a una audiència 
no acadèmica.

Per saber-ne més

És interessant focalitzar les preguntes en la transferèn-
cia i en les habilitats posades en pràctica durant el pro-
cés de creació del producte o artefacte i en la presa de 
decisions.

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 do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Crea una tasca al Campus Virtual per penjar el vídeo 
amb la presentació. Duu a terme una retroalimenta-
ció de la presentació.

Opcionalment, pot plantejar preguntes, que hauran 
de ser respostes per escrit per l’equip de treball.

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 el 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

La presentació té lloc al Campus Virtual, mitjançant 
l’eina Blackboard Collaborate. La mateixa eina per-
met compartir material de suport, com, per exemple, 
un PowerPoint.

Asincronia virtual

La presentació es grava en format vídeo i es penja en 
una tasca del Campus Virtual. 

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

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
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2. Facilita orientacions per a l’autoavaluació, la  
coavaluació i l’heteroavaluació. 

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

Per saber-ne més

Realitza una autoavaluació, una coavaluació dels altres 
membres de l’equip i una heteroavaluació 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 el document que n’explica 
l’ús al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 
Campus Virtual UB: activitat Tasca.

Conclusions 

En organitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge 
al voltant d’un projecte, aconseguim que l’estudiant 
adopti un paper actiu en la construcció de coneixe-
ment, mitjançant un enfocament d’aprendre fent. 

El treball amb reptes autèntics i l’elaboració de pro-
ductes propis del seu futur professional contribueixen 
al desenvolupament de les competències pròpies de la 
disciplina i no només a l’adquisició de coneixements. 

Per altra banda, les investigacions realitzades al llarg 
dels últims anys demostren els efectes positius en 
l’alumnat en termes de motivació, satisfacció, aprenen-
tatge i transferència, quan es treballa en les condicions 
i amb els recursos adients.

La seqüència de l’ABPr presentada 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:

• Evaluación de la estrategia “aprendizaje basado en proyectos”.

• A Literature Review on the Definition and Process of Project-Based Learning and Other Relative Studies.

• Aprendizaje basado en problemas, proyectos y casos: diseño e implementación de experiencias en la universidad.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/119244
https://www.redalyc.org/pdf/834/83416264002.pdf
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/journal/paperinformation.aspx?paperid=66995
https://www.ehu.eus/documents/1870360/2202435/Eragin+Liburua+%282%29.pdf

