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ESTUDI DE CAS

Presentació

L’estudi de cas és una estratègia de caràcter grupal, basada en l’aprenentatge actiu i reflexiu, que parteix d’una situació 
problemàtica o d’un repte per al qual no existeix una única solució i en el qual intervenen diferents agents i variables. 

Els estudiants s’enfronten a casos dilemàtics, per analitzar-los, plantejar accions i discutir-les en equip. Tot i que es fa 
servir habitualment en grups petits, també pot utilitzar-se en grups nombrosos. 

Les característiques principals de l’estratègia són les següents: 

• Simula un fet, un problema o una situació autèntica, extreta de la pràctica professional o d’un esdeveniment d’in-
terès general en el context de l’assignatura.

• Activa en els estudiants processos de cerca, anàlisi i interpretació d’informació, presa de decisions i, en ocasions, el 
disseny d’un pla d’acció.

• Conté preguntes motivadores que orienten els estudiants en la cerca de respostes creatives davant de la situació 
plantejada.

• És de durada variable en funció dels objectius, les competències i els continguts que es planifiquin.

L’estudi de cas consta de quatre fases: 

Llegenda de les icones

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

FASE 1. ACCIONS PRÈVIES

Abans de classe
Accions relacionades amb el disseny i l’elaboració del cas i el material d’estudi.

Són totes aquelles accions que el professor o professora desenvolupa per tal de pre-
sentar l’estratègia, el cas i la informació que l’alumat necessitarà per implicar-se acti-
vament en l’anàlisi. 

La seqüència finalitza amb la intervenció del professor o professora, que fa una síntesi 
dels continguts abordats al llarg de l’estratègia i formula preguntes que ajudin l’alum-
nat a consolidar i transferir els aprenentatges assolits.

Cada estudiant, primer individualment, analitza el cas i planteja els dubtes que té 
sobre el procediment que ha de seguir. En un segon moment, en equips de treba-
ll, intercanvien les seves hipòtesis de comprensió i valoren diferents alternatives. 
Aquestes primeres hipòtesis són compartides amb el professorat i la resta de com-
panys per tal de rebre un feedback que orienti el posterior treball en grup. En una 
segona sessió de classe, l’alumnat, de nou en equip, avalua el cas i les alternatives 
de decisió i elabora la resposta més adequada. Posteriorment, els equips presenten 
la solució que han elaborat per respondre al cas i s’inicia un procés d’anàlisi en gran 
grup al voltant de totes les propostes presentades. 

Gran grup o grup reduït

Grup reduït

Autònoma

FASE 2. INICI I PREPARACIÓ

FASE 4. CONSOLIDACIÓ  
I TRANSFERÈNCIA

FASE 3. ANÀLISI I PRESA  
DE DECISIONS
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Acció docent Acció estudiant

1. Elabora el cas i prepara la guia d’estudi. Penja el 
material al Campus Virtual. 

Fase 1. Accions prèvies
Fase per preparar els continguts abans de classe.

Fase 2. Inici i preparació
Treball en gran grup o grup reduït.

Per saber-ne més

Per a la redacció del cas, poden utilitzar-se com a idees 
estímul la recerca que es realitza en un àmbit científic, 
situacions pròpies de l’activitat professional o bé esde-
veniments d’actualitat. El cas pot ser real o hipotètic, 
però sempre ha de contenir elements suficients que 
motivin l’alumnat a implicar-s’hi activament.

El professorat pot consultar algunes recomanacions 
per a l’elaboració del cas al document Cómo enseñar 
en las aulas universitarias a través del estudio de 
casos.

1. Introdueix l’estratègia i presenta la guia d’estudi 
vinculada al cas. 

Per saber-ne més

Cal ubicar els continguts que es treballaran a través del 
cas en el programa de l’assignatura i oferir totes les con-
signes necessàries per garantir una elevada participació 
per part de l’alumnat. 

1. Escolta les indicacions del professor o professora.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Presenta l’estratègia a través de l’eina Blackboard Co-
llaborate ubicada 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 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

Cada estudiant atén les indicacions del professor o pro-
fessora a través de l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant analitza i considera el material penjat 
pel professor o professora al Campus Virtual.

Acció docent Acció estudiant

https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/calidad/casos.pdf
https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/calidad/casos.pdf
https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/calidad/casos.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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Asincronia virtual

Per escrit o en format audiovisual (vídeo, podcast, PPT 
amb so), presenta al Campus Virtual l’estratègia i els 
documents d’estudi vinculats. 

2. Presenta el cas i resol els dubtes de comprensió de 
l’alumnat. 

Per saber-ne més

El cas es pot presentar en format escrit o a través de 
mitjans audiovisuals. Per tal d’afavorir la comprensió del 
cas, el professor o professora pot plantejar preguntes 
del tipus: Quins aspectes aborda el cas? Qui són els pro-
tagonistes? Qui ha de prendre la decisió? Què s’ha de 
decidir? Quins són els punts crítics de la situació? Quan 
s’ha d’actuar, decidir, resoldre?

2. Individualment revisa el cas i planteja dubtes.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Presenta el cas i resol els dubtes de l’alumnat a través 
de l’eina del Campus Virtual 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

Presenta el cas (per escrit o en material audiovisual) i 
obre un fòrum al Campus Virtual per atendre els dubtes 
dels estudiants. 

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

De manera individual, cada estudiant revisa el cas i 
planteja els seus dubtes sobre l’enunciat del cas a tra-
vés del Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant comparteix amb el professorat i amb 
el grup classe els seus dubtes de comprensió sobre 
l’enunciat del cas a través del Fòrum virtual. 

Per saber-ne més

De manera individual, cada estudiant revisa el cas i 
planteja dubtes sobre el seu enunciat i les tasques re-
querides per a la seva anàlisi.

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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2. Dinamitza la posada en comú i orienta el procés de 
resolució del cas.

Per saber-ne més

La labor en aquesta posada en comú és la de motivar 
l’alumnat en la discussió. Aquesta activitat, plantejada a 
mig camí de l’estratègia, ajuda els estudiants a tornar a 
examinar de nou el cas davant els seus companys, fent 
visibles les seves idees, hipòtesis i intuïcions, i mostrant 
així on i en quin nivell existeixen dificultats d’aprenen-
tatge o possibles errors de comprensió. 

Les preguntes formulades pel professor o professora 
han de ser constructives i obertes, i han d’anar més enllà 
de la informació evident o explícita.

2. Cada equip comparteix les impressions inicials i els 
resultats de l’anàlisi preliminar. 

Per saber-ne més

Cada equip comparteix amb el professor o professora 
i amb el grup classe les impressions inicials i els re-
sultats de l’anàlisi preliminar portada a terme en petit 
grup.

Acció docent Acció estudiant

1. Crea els equips de treball. 1. Cada equip analitza el cas.

Fase 3. Anàlisi i presa de decisions
Fase autònoma.

Per saber-ne més

Decideix els criteris per a la creació dels equips de tre-
ball. Si és possible, els equips han d’estar formats per 4 
o 5 estudiants.

Atén els requeriments de l’alumnat durant el treball 
grupal.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Crea els grups de treball a través de l’eina Blackboard 
Collaborate del Campus Virtual i, en funció dels criteris 
d’agrupament escollits, distribueix els estudiants. Atén 
de manera sincrònica els dubtes dels equips.

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

Forma els equips de treball a través del Campus Vir-
tual. Acompanya els equips de treball mitjançant el 
correu electrònic o la missatgeria del Campus Virtual.  

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada equip analitza el cas a través de l’eina Blackboard 
Collaborate. 

Asincronia virtual

Cada equip analitza el cas a través d’eines tecnològi-
ques que estan al seu abast. En cas que sigui necessari, 
comparteix dubtes del procés amb el professor o pro-
fessora a través del correu electrònic o fent servir la 
missatgeria del Campus Virtual.

Es poden utilitzar eines que permeten el treball col·la-
boratiu, com Zoom, Hangouts, Skype, 8x8, Jitsi, etc. 

Per saber-ne més

Per tal d’agilitzar el treball en equip, l’alumnat disposa 
d’una guia d’estudi elaborada pel professorat. Aquesta 
guia descriu les fases i activitats vinculades a l’estra-
tègia, els continguts nuclears de l’assignatura per a 
l’abordatge del cas i les indicacions que l’ajudin a esta-
blir una relació significativa entre teoria i pràctica.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/es/
https://8x8.vc/
https://meet.jit.si/
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Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Orienta la posada en comú i les intervencions dels 
equips a través de l’eina Blackboard Collaborate 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 Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Obre un fòrum per tal que els equips puguin penjar 
els resultats de l’anàlisi preliminar del cas. El feed-
back pot ser a través d’un recurs audiovisual penjat al 
Campus Virtual que reculli una valoració general so-
bre els documents enviats o bé realitzant una devo-
lució als equips de treball a través del 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 equip comparteix amb el professor o professora i 
amb tot el grup l’anàlisi preliminar del cas fent servir 
l’eina del Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada equip envia per escrit l’anàlisi preliminar del cas 
al Fòrum virtual.

3. Acompanya els equips de treball en la presa de  
decisions i en l’elaboració de la solució.

3. Cada equip pren decisions i elabora la resposta 
que considera més adequada al problema o repte.

Per saber-ne més

Cada equip ordena les dades disponibles, aplica pro-
cediments analítics, extrau conclusions i recomana ac-
cions que resolguin la situació problemàtica.  

Posteriorment, dissenya un informe escrit o oral que 
presenta l’avaluació del cas, les decisions preses i, si 
escau, un pla d’acció. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Atén els requeriments dels equips a través de l’eina 
Blackboard Collaborate 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 Blackboard Collaborate. Té disponible un do-
cument que n’explica l’ús al Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona: BB Collaborate.

Asincronia virtual

Atén els dubtes dels equips de treball mitjançant el 
correu electrònic o la missatgeria del Campus Virtual.  

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada equip treballa en la resolució del cas a través de 
l’eina Blackboard Collaborate del Campus Virtual.

Asincronia virtual

Cada equip treballa en la resolució del cas fent servir 
les eines tecnològiques que consideri més adients.

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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4. Escolta les presentacions i realitza preguntes  
i indicacions.

4. Cada equip presenta l’anàlisi realitzada,  
les decisions preses i la resolució del cas.

Per saber-ne més

Escolta les presentacions i realitza preguntes i indica-
cions que contribueixen a la valoració grupal de les pro-
postes presentades.

Segons l’objectiu de la sessió, es pot deixar que cada 
equip presenti la seva proposta sense interrupcions i, al 
final, fer una valoració global, o bé analitzar el treball de 
cada equip un cop presentat a l’aula. Es tracta de pro-
moure l’aprenentatge assenyalant les conseqüències, la 
idoneïtat i els inconvenients de les propostes, així com 
aquells aspectes i variables rellevants que hagin passat 
desapercebuts. El professor o professora pot anar ano-
tant a la pissarra els elements valoratius més significa-
tius que vagin sorgint a la posada en comú.

Si el cas és real, el professorat comparteix amb els estu-
diants com van actuar els principals agents implicats i 
les conseqüències de les decisions preses. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Convoca els equips a la sala comuna de la sessió virtual 
de Blackboard Collaborate per a la posada en comú. Di-
namitza el debat i contribueix a l’aprenentatge col·la-
boratiu.

Asincronia virtual

Revisa les propostes de l’alumnat a través del Fòrum 
virtual. El feedback pot ser a través d’una gravació 
que el professor o professora pengi al Campus Vir-
tual i que reculli una valoració general dels treballs 
enviats, o bé realitzant una devolució a cada equip de 
treball a través del 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 equip exposa l’anàlisi del cas i les decisions preses.

Asincronia virtual

Per escrit o en format audiovisual, cada equip presenta 
al Fòrum virtual la resolució del cas.

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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Acció docent Acció estudiant

1. Conclou l’estratègia i planteja algunes preguntes. 1. Reflexiona i col·labora en el debat.

Fase 4. Consolidació i transferència  
Treball en grup reduït.

Per saber-ne més

Conclou l’estratègia fent una síntesi de les idees més 
rellevants i planteja preguntes que ajudin l’alumnat a 
transferir els aprenentatges assolits a altres contextos 
i situacions.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Conclou l’estratègia i planteja preguntes de reflexió i 
transferència en el 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 o material audiovisual amb una 
síntesi final dels continguts abordats amb preguntes 
de transferència. Obre un fòrum virtual per tal que 
l’alumnat pugui intervenir en relació amb les pregun-
tes formulades. 

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 reflexiona i participa en el debat final 
mitjançant l’eina Blackboard Collaborate.

Asincronia virtual

Cada estudiant revisa el material penjat pel professor o 
professora i participa en el Fòrum virtual. 

Per saber-ne més

Cada estudiant reflexiona i col·labora en la discussió 
d’aula sobre les possibilitats de transferència dels apre-
nentatges assolits.

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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Conclusions 

L’estratègia de l’estudi de cas pretén introduir l’estudiant 
en l’anàlisi i la reflexió d’elements nuclears d’una as-
signatura mitjançant situacions que es poden produir a 
la vida real. Contribueix a l’adquisició de competències 
analítiques, de reflexió i transferència, recorrent també 
a moments de treball col·laboratiu i presa de decisions. 

Així doncs, a través d’aquesta estratègia, l’alumnat ha 
d’identificar, valorar, decidir i resoldre les diferents al-
ternatives que planteja el cas i posicionar-se respecte 
a aquestes, valorant els diversos elements que formen i 
condicionen la situació complexa. 

El professor o professora, en el transcurs de l’estratègia, ha d’ajudar l’alumnat a comprendre l’estructura conceptual en 
què es basa el cas i que es relaciona amb els continguts de l’assignatura. Per això és important plantejar casos ben 
elaborats i acompanyar l’alumnat en el seu abordatge.

La seqüència de l’estudi de cas presentada en aquest document està estandarditzada, però es pot adaptar a una gran 
varietat de contextos docents i a les preferències pedagògiques personals de cada professor o professora. 

Recursos addicionals

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

• El estudio de casos en Educación Superior.

• Evaluar a través de los estudios de casos.

• El método del caso. Guías rápidas sobre nuevas tecnologías.

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/52304/1/52210_Cap2.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/19959544.pdf
https://innovacioneducativa.upm.es/guias/MdC-guia.pdf

