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JUST-IN-TIME TEACHING

Presentació

El just-in-time teaching (JiTT) —ensenyament just a temps— és una estratègia pedagògica que combina idees de l’enfo-
cament de la classe inversa amb la retroalimentació de caràcter formatiu.

Es tracta d’una proposta útil per al treball de, principalment, continguts teòrics i teoricopràctics, i amb grups classe de 
diversa mida.

El JiTT consta de tres fases fonamentals: 

Llegenda de les icones

Per saber-ne més          Alternativa a la presencialitat         Sincronia virtual         Asincronia virtual
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FASE 1. ESTUDI  
PREVI GUIAT

Abans de classe

Consisteix en l’estudi guiat i la realit-
zació de tasques d’aprenentatge que, 
fora de l’aula, cada estudiant porta a 
terme individualment a partir de ma-
terials seleccionats per cada professor 
o professora. Posteriorment, l’alumnat 
respon una activitat diagnòstica (en 
general, un test), que entrega al pro-
fessorat amb antelació al dia de classe.

Cada professor o professora revisa les 
respostes de l’alumnat i redissenya la 
sessió de classe per tal d’ajustar-la al 
moment i a les necessitats d’aprenen-
tatge observades en l’avaluació de l’ac-
tivitat diagnòstica.

Es tracta d’una classe de retroacció 
ajustada al moment d’aprenentatge 
de l’alumnat per consolidar l’aprenen-
tatge inicial de l’alumnat i aprofun-
dir-hi.

Un cop a l’aula i durant una sessió, 
cada professor o professora fa servir 
les respostes de l’alumnat per contri-
buir a una comprensió més profunda 
dels continguts. Aquesta fase inclou 
sol·licitar argumentació, generar dis-
cussió, oferir retroalimentació i expli-
car i resoldre dubtes.

Abans de classe Treball a l’aula

FASE 2. ANÀLISI  
DE L’APRENENTATGE  

I AJUSTAMENT DEL DISSENY 
DE LA SESSIÓ

FASE 3. RETROACCIÓ  
I ASSEGURAMENT  

DE L’APRENENTATGE



2

Acció docent Acció estudiant

1. Selecciona continguts per a l’estudi previ.

2. Selecciona o dissenya els materials/recursos per a 
l’estudi previ.

3. Dissenya com serà l’estudi previ que farà l’alumnat 
i la prova diagnòstica.

Fase 1. Estudi previ guiat
Fase d’estudi previ per preparar els continguts abans de classe.

Per saber-ne més

Decideix quins blocs temàtics del programa poden ser 
transferits fora de l’aula per tal que cada estudiant els 
comenci a treballar abans de classe.

Per saber-ne més

Decideix amb quins materials/recursos es farà l’estudi 
previ. Aquests poden ser propis o aliens i de caràcter 
divers (lectures, espais web, vídeos, etc.).

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per a la creació d’aquests 
materials/recursos.

Per saber-ne més

Decideix com treballarà l’alumnat amb els materials/
recursos triats, què haurà de fer amb els materials/
recursos, com serà la prova diagnòstica que haurà 
d’entregar i de quant temps disposarà.

Cada professor o professora ha de proposar a l’alum-
nat què s’espera que faci amb els materials/recursos. 
Aquestes tasques d’exercitació poden ser d’índole di-
versa (en connexió amb els objectius d’aprenentatge 
i les competències que es busquen assolir) i han de 
servir a l’alumnat per aprendre els nous continguts i 
estimular posteriorment la discussió a classe.

Alhora, el professorat dissenya una prova per diag-
nosticar el moment d’aprenentatge de cada estudiant 
un cop ha acabat de treballar amb els materials/re-
cursos proposats. Aquesta prova acostuma a consistir 
en un test amb diferents tipus de preguntes (obertes, 
tancades, semitancades, etc.).
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L’avaluació d’aquesta prova és de caràcter diagnòstic i 
també formatiu, ja que serveix per oferir retroalimen-
tació a la sessió de classe posterior. En tot cas, cada 
professor o professora pot valorar si atorga a la seva 
realització algun percentatge en la nota de l’assignatura 
dins de l’avaluació continuada. Per tant, la prova pot ser 
de caràcter anònim o no, en funció dels interessos del 
professorat.

Tanmateix, el professorat ha de considerar el factor 
temps. Es recomana que no passi un temps excessiu (si 
és possible, no més d’una setmana) entre el moment en 
què l’alumnat entrega/resol la prova diagnòstica i la 
classe posterior (fase 3 d’aquesta estratègia). En aquest 
temps, cada professor o professora haurà de revisar les 
respostes i ajustar la classe posterior (fase 2 d’aquesta 
estratègia). 

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per crear aquests tests de 
resposta múltiple en línia. Es recomana l’ús de l’eina 
UB Microsoft Office Forms o del recurs “qüestionari” 
del Campus Virtual. 

El professorat té disponible un document que ofe-
reix idees per plantejar les preguntes: La nova taxo-
nomia de Bloom. 

4. Crea una guia per a l’estudi previ.

5. Distribueix materials/recursos i instruccions. 1. Estudia independentment.

Per saber-ne més

Elabora una guia que acompanyi els materials/recursos 
triats i guiï l’alumnat en relació amb el seu estudi previ 
i la realització de la prova diagnòstica. 

Aquesta guia ha de presentar els continguts, els mate-
rials/recursos, els objectius d’aprenentatge i les tasques 
d’exercitació, i ha de portar enllaçada la prova diagnòs-
tica, tot assenyalant el dia límit en què s’ha d’entregar.

El professorat té disponible un document que trac-
ta els possibles apartats que pot tenir aquesta guia: 
Elaboració d’una guia d’estudi.

Per saber-ne més

Distribueix els materials/recursos i la guia d’estudi 
amb les instruccions per fer les tasques d’exercitació 
i la prova diagnòstica, i informa sobre la data d’en-
trega.

Per saber-ne més

Treballa independentment amb els materials/recur-
sos proposats i realitza les tasques d’exercitació. És 
una acció que té lloc de manera asíncrona.

http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/taxonomia_bloom.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/taxonomia_bloom.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/elaboracio_guia_estudis_previ.pdf
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2. Resol i entrega la prova diagnòstica.

Per saber-ne més

Resol la prova diagnòstica i en fa entrega de abans del 
límit de temps establert. Així doncs, és una acció que té 
lloc també de manera asíncrona.

Fase 2. Anàlisi de l’aprenentatge i ajustament del disseny de la sessió
Fase de treball abans de classe.

1. Analitza les respostes de la prova diagnòstica 
entregada.

2. Ajusta el disseny de la sessió de classe.

Acció docent Acció estudiant

Per saber-ne més

Revisa i corregeix les respostes de la prova diagnòstica. 
Es tracta eminentment d’una avaluació de caràcter diag-
nòstic (permet conèixer el moment d’aprenentatge de 
l’alumnat) i formatiu (serveix per oferir retroalimentació 
a l’alumnat i contribueix al seu aprenentatge).

És útil que el professorat faci un resum de les respostes, 
en reculli exemples (per fer-los servir a l’acció següent) 
i tingui en consideració els diferents tipus de respos-
tes ofertes si, atenent al nombre d’alumnes a classe, es 
desitja optar pel treball en grups.

Per saber-ne més

Partint del moment i les necessitats d’aprenentatge ob-
servades en l’acció anterior (en les respostes de la prova 
diagnòstica), el professor o professora ajusta la sessió 
de classe posterior i els seus continguts.

A l’hora de preparar la sessió, el professorat busca fo-
mentar l’aprenentatge significatiu, generant la partici-
pació de l’alumnat. Així, el disseny de la sessió ha de 
servir per oferir retroalimentació, incorporant idees i 
exemples recollits de les respostes per tal de generar 
dubtes i qüestions més profundes i argumentació, dis-
cussió i reflexió per part de l’alumnat. 

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per conèixer les possibi-
litats de Microsoft Office Forms i del recurs “qüestio-
nari” del Campus Virtual a l’hora de representar la 
informació de les respostes rebudes.
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Fase 3. Retroacció i assegurament de l’aprenentatge
Fase de treball a classe.

1. Ofereix retroalimentació, fomenta l’argumentació i 
genera discussió.

1. Argumenta i discuteix en relació amb les respostes 
de l’activitat.

Acció docent Acció estudiant

Per saber-ne més

Argumenta i dona resposta a les qüestions que es for-
mulen en relació amb el resum que ha elaborat el pro-
fessor o professora amb els exemples recuperats del 
qüestionari de diagnòstic.

Per saber-ne més

Ofereix retroalimentació a les respostes rebudes a la 
prova diagnòstica. Per fer-ho, presenta les respostes que 
s’han donat a la prova diagnòstica i exemples concrets 
d’aquesta. Es busca, sobretot, atendre els dubtes més re-
llevants. Així, el professorat no cal que s’aturi a oferir ex-
plicacions en relació amb continguts que la prova diag-
nòstica mostra que ja han estat apresos per l’alumnat. 

Durant aquesta acció —en una mena de classe magistral 
dialogada i participativa— el professorat sol·licita argu-
mentació sobre les respostes (fent servir exemples) i for-
mula noves qüestions que emergeixen a partir d’aques-
tes, perseguint que l’alumnat reflexioni i discuteixi.

El professorat té disponible un document amb idees 
per a aquesta explicació: Sugerencias metodológi-
cas para el aula invertida. La clase JITT y la miniclase 
TBL.

Tot i que habitualment es fa amb tot el grup classe, de-
penent del nombre d’alumnes i del temps disponible, 
aquests moments de reflexió i discussió es poden portar 
a terme fent treballar l’alumnat en petits grups.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Ofereix retroalimentació a les respostes rebudes a tra-
vés de la presentació virtual i duent a terme les ma-
teixes accions que en el cas de presencialitat.

L’alumnat pot participar a través de veu i vídeo en els 
moments en què el professorat ho desitgi.

El professorat té disponible un document amb idees 
per a aquesta explicació: Sugerencias metodológi-
cas para el aula invertida. La clase JITT y la miniclase 
TBL.

Depenent del nombre d’estudiants a classe i del 
temps disponible, aquests moments de reflexió i 
discussió es poden portar a terme fent treballar 
l’alumnat en petits grups, que el professorat crea mi-
tjançant l’eina Blackboard Collaborate.

La sessió continua oberta mentre cada grup discuteix 
sobre el que proposa cada professor o professora.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Pot argumentar i respondre en relació amb el resum 
de les respostes aportat pel professor o professora, 
amb els exemples que es recuperen del qüestionari 
diagnòstic, o a partir de les qüestions que es formulen.

Si el professor o professora ha organitzat la discus-
sió en petits grups, l’alumnat porta a terme aquesta 
discussió en l’espai creat pel professorat.

Asincronia virtual

Cada estudiant reflexiona i argumenta en relació 
amb el resum i les preguntes que ha compartit el 
professorat.

Si el professorat ha formulat noves preguntes, l’alum-
nat hi dona resposta i fa entrega de les respostes a 
través de la tasca oberta al Campus Virtual. 

http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/procediments_ai.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/procediments_ai.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/procediments_ai.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/procediments_ai.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/procediments_ai.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/procediments_ai.pdf
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Conclusions 

La seqüència del JiTT està estandarditzada, però és cada pro-
fessor o professora qui coneix millor la seva disciplina i el seu 
alumnat. Així, es pot ser flexible a l’hora d’implementar-la.

El document guia per a la fase d’estudi previ és de vital im-
portància per acompanyar (des de la distància) l’alumnat i do-
nar-li suport en el seu aprenentatge.

En general, tota la fase 3 es desenvolupa durant una mateixa 
sessió de classe (en el cas de les opcions sincròniques). 

En aquesta fase 3, resulta fonamental que el professor o professora doni veu a l’alumnat —preferentment, abans 
d’oferir explicacions— i porti a terme la seva acció didàctica atenent els dubtes evidenciats a la prova diagnòstica i 
identificant problemes de comprensió a través de noves preguntes exploratòries. 

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

Ofereix una retroalimentació global i una explicació 
en relació amb les respostes de la prova diagnòstica 
(amb exemples recollits, per escrit, àudio o vídeo).

El professorat té l’opció d’acompanyar la retroalimen-
tació formulant noves preguntes per fomentar la re-
flexió i l’argumentació de l’alumnat. Tanmateix, si es 
desitja, també es pot fer que l’alumnat doni resposta 
a aquestes preguntes en grup.

En els dos casos, el professor o professora ha de 
crear una tasca al Campus Virtual, perquè l’alumnat 
pengi les respostes a les preguntes, i decidir una 
data d’entrega. 

Amb posterioritat, un cop l’alumnat ha fet entrega de 
les seves respostes, el professorat ha d’oferir una re-
troalimentació global (per escrit, àudio o vídeo) en 
relació amb les respostes rebudes.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per a la creació de vídeos 
docents.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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Recursos addicionals

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

• Metodologies actives i TIC: Classe inversa. 

• Novak, G. M., Patterson, E. T., Gavrin, A. D. i Christian, W. (1999). Just-in-time teaching. Prentice Hall.

• Novak, G. M. (2011). Just-in-time teaching. New Directions for Teaching & Learning, 128, 63-73. https://doi.
org/10.1002/tl.469.

• Simkins, S. i Maier, M. H. (Ed.) (2010). Just-in-time teaching. Across the disciplines, across the academy. Stylus.

https://www.ub.edu/portal/web/metodologies/aula-inversa
https://doi.org/10.1002/tl.469
https://doi.org/10.1002/tl.469

