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TEAM-BASED LEARNING

Presentació

El team-based learning (TBL) —aprenentatge basat en equips— és una estratègia que combina idees de l’enfocament de 
la classe inversa amb l’aprenentatge en equips, i resulta una proposta útil per al treball de continguts teoricopràctics 
amb grups classe nombrosos. 

El TBL consta de tres fases: 

Llegenda de les icones

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

FASE 1. PREPARACIÓ

Estudi previ abans de classe

Consisteix en l’estudi guiat i les activi-
tats d’aprenentatge que, fora de l’aula, 
cada estudiant realitza individualment 
a partir de materials seleccionats pel 
professor o professora.

Un cop a l’aula (en el cas de docència 
presencial), cada estudiant resol una 
activitat que, normalment, consisteix 
en un qüestionari de resposta múltiple. 

Tot seguit, es creen equips de treball 
d’estudiants, que comparteixen les se-
ves respostes i en consensuen una de 
grupal per tornar a donar resposta a 
l’activitat, ara en equip. Posteriorment, 
un cop rebuda la retroalimentació, els 
equips tenen l’oportunitat d’argumen-
tar i justificar les respostes donades. 

Finalment, el professor o professora 
fa una breu explicació per esclarir els 
dubtes que hagin pogut romandre i 
consolidar l’aprenentatge. 

En una o diverses sessions poste-
riors, els mateixos equips realitzen 
activitats d’aplicació i transferència 
dels continguts prèviament treballats. 
Un cop finalitzades les activitats, els 
equips tenen de nou l’opció d’argu-
mentar les seves respostes o les solu-
cions aportades. 

Treball a l’aula Treball a l’aula 

FASE 2. ASSEGURAMENT  
DE L’APRENENTATGE 

FASE 3. ACTIVITATS  
D’APLICACIÓ 
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Acció docent Acció estudiant

1. Selecciona continguts per a l’estudi previ. 

3. Dissenya quines tasques durà a terme l’alumnat 
durant l’estudi previ.

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

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

Per saber-ne més

Decideix com treballarà l’alumnat amb els materials/
recursos triats. Aquest treball previ pot consistir en la 
identificació d’idees principals d’un text, la realització 
d’esquemes, la resolució de problemes, etc. 

Per saber-ne més

Decideix amb quins materials/recursos es realitzarà 
l’estudi previ. Aquests poden ser propis o aliens i de 
caràcter divers (lectures, 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

Elabora una guia que acompanyi els materials/recursos 
triats i guiï l’alumnat en relació amb el seu estudi pre-
vi. Aquesta guia pot presentar els continguts, els ma-
terials/recursos, els objectius d’aprenentatge, allò que 
s’espera que dugui a terme l’alumnat, etc.

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

Fase 1. Preparació
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.

http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/elaboracio_guia_estudis_previ.pdf
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6. Dissenya les activitats d’aplicació i transferència 
dels continguts que l’alumnat durà a terme durant 
la fase 3.

5. Dissenya l’activitat (test de resposta múltiple) que 
l’alumnat durà a terme a l’aula durant la fase 2.

Per saber-ne més

Organitza i dissenya les activitats que l’alumnat, per 
equips, realitzarà durant la fase 3 en una o diverses 
sessions. Aquestes activitats han de girar al voltant de 
problemes significatius i han de servir per possibilitar 
l’aplicació i la transferència del que s’ha treballat du-
rant la fase 2.  

Per saber-ne més

Dissenya un test de resposta múltiple que l’alumnat 
contestarà primer individualment i, després, en equip. 

Per tant, cal crear dos tests idèntics per ser respostos 
individualment i en equip, amb una retroalimentació 
automàtica per a l’alumnat.

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 el 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. 

Acció docent Acció estudiant

1. Comparteix amb l’alumnat l’enllaç al test dissenyat. 1. Respon individualment el test dissenyat.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Comparteix amb l’alumnat l’enllaç del test creat al Mi-
crosoft Office Forms o a través del recurs “qüestionari” 
del Campus Virtual. La sessió continua oberta mentre 
l’alumnat realitza el test.

Per saber-ne més

Primerament, a l’aula, cada estudiant respon individual-
ment el test.

Fase 2. Assegurament de l’aprenentatge
Fase de treball a l’aula.

1. Estudia i treballa individualment amb els  
materials/recursos proposats. 

http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/taxonomia_bloom.pdf
http://rimda.ub.edu/docenciamixta/docs/taxonomia_bloom.pdf
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2. Crea equips d’estudiants.

Per saber-ne més

Cada profesor o professora ha de decidir els criteris per 
a la creació dels equips de treball. Si és possible, aquests 
equips haurien d’estar formats per 4 o 5 estudiants.

La sessió síncrona virtual es durà a terme 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

Comparteix l’enllaç del test i ha de limitar el temps per 
respondre’l.

Aquesta alternativa permet a cada professor o profes-
sora conèixer, abans de la classe, el moment d’apre-
nentatge de l’alumnat, però també facilita que aquest 
pugui no respondre individualment i cercar l’ajuda dels 
seus companys o companyes. 

2. Treballa en equip per consensuar les respostes.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Crea grups virtuals que permetin a l’alumnat treballar 
en equips. 

Alhora, comparteix amb els equips l’enllaç del test del 
Microsoft Office Forms o del Campus Virtual amb el 
test. La sessió roman oberta mentre cada equip dona 
resposta al test.

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 espais virtuals (fòrums al campus virtual, per 
exemple) en què les persones de cada equip han de 
realitzar les seves aportacions per tal d’arribar a un 
consens en les respostes del test.

Alhora, comparteix amb els equips l’enllaç del test i li-
mita el temps per respondre’l.

El professorat que ho necessiti pot sol·licitar ajuda 
al CRAI de la seva facultat per conèixer eines i alter-
natives dins i fora del Campus Virtual per portar a 
terme aquesta acció. 

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant treballa amb el seu equip per consen-
suar les respostes del test. Una persona de cada equip 
contesta el test amb la resposta que s’ha consensuat, a 
través de l’enllaç que ha compartit el professor o pro-
fessora.

Asincronia virtual

Cada estudiant realitza les seves aportacions utilitzant 
l’eina o l’espai que s’hagi creat per dur a terme aquesta 
tasca.

Una persona de cada equip contesta el test amb la res-
posta que s’ha consensuat, a través de l’enllaç que ha 
compartit el professor o professora.

Per saber-ne més

Els equips han de consensuar una resposta de grup per 
a cada una de les preguntes del test.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Cada estudiant accedeix a l’enllaç per respondre el test 
mentre segueix connectat a la sessió virtual. 

Asincronia virtual

Cada estudiant respon individualment el test en un 
temps determinat a través de l’enllaç compartit pel 
professor o professora.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/152499
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3. Dinamitza la posada en comú i dona resposta a les 
argumentacions.

3. Posa en comú les respostes i té la possibilitat  
d’argumentar-les.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Convoca els equips a la sala comuna de la sessió virtual 
per posar en comú les respostes i donar resposta a les 
argumentacions. Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Els equips tornen a la sala comuna amb tot l’alumnat, 
on, si s’escau, poden argumentar les respostes en què 
encara tinguin dubtes un cop vista la resposta correcta.

Asincronia virtual

Cada equip pot respondre la retroalimentació automà-
tica rebuda (ho pot fer per escrit o en vídeo, per exem-
ple) en relació amb aquelles respostes sobre les quals 
encara tingui dubtes.

Per saber-ne més

Cada equip pot argumentar les respostes en què encara 
tingui dubtes un cop vista la resposta correcta.

4. Elabora una breu explicació atenent els dubtes 
finals.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Ofereix una explicació breu centrada especialment a 
esclarir els dubtes més rellevants que hagin pogut sor-
gir i a consolidar l’aprenentatge relacionat amb aquests.

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

Asincronia virtual

Per exemple, pot oferir, per escrit o en vídeo, l’explica-
ció final, en què resolgui dubtes i dona resposta a les 
argumentacions que hagin pogut presentar els equips.

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

Explicació breu centrada especialment a esclarir els 
dubtes més rellevants que hagin pogut sorgir i a con-
solidar l’aprenentatge relacionat amb aquests.

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

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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1. Dinamitza la realització de les activitats.

2. Ofereix retroalimentació a les activitats i realitza 
la posada en comú.

1. Treballa en equip per realitzar les activitats  
d’aplicació i transferència.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Crea grups virtuals que permetin que l’alumnat treballi 
en equips. La sessió continua oberta mentre cada equip 
realitza les activitats.

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

Comparteix les activitats amb els equips perquè les re-
solguin (especificant quant de temps tenen per realitzar 
les tasques). Es pot oferir als equips l’opció de plantejar 
dubtes en relació amb la resolució de les activitats.

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Pot oferir la retroalimentació a cada equip a mesura 
que aquests vagin finalitzant les activitats i/o convocar  
els equips a la sala comuna per fer una retroalimenta-
ció global. 

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

Alternativa a la presencialitat

Sincronia virtual

Els equips treballen en la resolució de les activitats en 
l’espai creat pel professor o professora.

Asincronia virtual

L’equip resol les activitats en un temps determinat. Si 
s’escau, els equips poden plantejar dubtes en relació 
amb la seva resolució.

Per saber-ne més

Aquestes activitats poden durar una o diverses ses-
sions, i els equips són els mateixos que prèviament han 
col·laborat en la fase anterior.

Per saber-ne més

S’ofereix retroalimentació a les respostes rebudes de 
les activitats d’aplicació i transferència. 

Acció docent Acció estudiant

Fase 3. Activitats d’aplicació 
Fase de treball a l’aula.

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

Pot oferir la retroalimentació, per escrit o en vídeo (per 
exemple), a les respostes donades des dels diversos 
equips i als dubtes que s’hagin pogut plantejar.

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

Conclusions 

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

Es recomana que els equips d’estudiants es formin estra-
tègicament (no aleatòriament) i que es mantinguin en 
el temps.

El document guia per a la fase d’estudi previ és de vital 
importància per donar suport i acompanyar (des de la 
distància) l’alumnat.

La fase 2 s’anomena “Assegurament de l’aprenentatge”, ja que és el moment en què es treballa perquè l’alumnat es pre-
pari per, posteriorment, poder dur a terme en equip les activitats d’aplicació i transferència. Per tant, aquestes activitats 
d’aplicació i transferència han d’estar íntimament lligades als continguts treballats prèviament.

Recursos addicionals

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

• Metodologies actives i TIC: Classe inversa. 

• Michaelsen, L. K., Knight, A. B. i Fink, L. D. (Ed.) (2002). Team-based learning: a transformative use of small groups. 
Westport, CT: Praeger.

• Michaelsen, L. K. i Sweet, M. (2011). Team-based learning. New directions for teaching and learning, 128, 41-51. 
https://doi.org/10.1002/tl.467.

https://www.ub.edu/portal/web/metodologies/aula-inversa
https://doi.org/10.1002/tl.467

