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Què és (i què no és) el TBL

• Hi ha estratègies d’aprenentatge basat en equips que no són TBL

• TBL (Team-based learning):
- Larry Michaelsen (1970’s)
- molt pautada
- molt utilitzada

“Team-based learning” and Medicine 254 articles
“Team-based learning” and Nursing 80 articles



Objectiu general: Motivar, millorar l’aprenentatge i augmentar el 
rendiment dels estudiants.

Objectius concrets:
• Estimular la feina prèvia (a les sessions presencials) de l’estudiant i el treball 

continuat de l’assignatura.
• Millorar l’ambient de treball a l’aula, convertint-la en un espai de treball actiu 

i dinàmic.
• Fomentar el treball en equip i la interacció entre els estudiants.
• Augmentar la capacitat d’anàlisi dels estudiants.
• Ajudar a millorar de l’organització de l’estudi i la gestió del temps dels 

estudiants.
• Facilitar la presa de consciència dels estudiants del progrés de 

desenvolupament de les seves aptituds i coneixements.

Objectius del TBL



En què consisteix un mòdul TBL?

Fase 1: Preparació

• Treball individual: els estudiants treballen de forma independent 
el material preparat pel docent (classes magistrals, seminaris, 
articles, vídeos, manuals, etc.) per assolir uns resultats 
d’aprenentatge definits. Molt flexible.

Fase 1 Preparació
(Pre-classe)

Molt flexible
Presencial o no

Fase 2 Sessió TBL
(Procés d’assegurament 
de l’aprenentatge inicial)
1-2h
Presencial

Fase 3 Activitats d’aplicació

Opcional (recomanable)
Flexible
Presencial



En què consisteix un mòdul TBL?

Fase 2: Sessió TBL

• Test d’assegurament de l’aprenentatge inicial individual (iRAT): els 
estudiants realitzen un test individual sobre el material estudiat a la fase 1

Fase 1 Preparació
(Pre-classe)

Molt flexible
Presencial o no

Fase 2 Sessió TBL
(Procés d’assegurament 
de l’aprenentatge inicial)
1-2h
Presencial

Fase 3 Activitats d’aplicació

Opcional (recomanable)
Flexible
Presencial

• Test d’assegurament de l’aprenentatge inicial 
grupal (tRAT): els estudiants tornen a fer el mateix 
test, però aquesta vegada en equip. Resposta única i 
consensuada per equip 

 millora la comprensió dels conceptes
 potencia les habilitats de treball en equip
 moment adrenalínic

• Apel·lacions
• Mini-classe



En què consisteix un mòdul TBL?

Fase 3: Activitats d’aplicació

• Activitats d’aplicació dels conceptes treballats: els equips realitzen 
activitats d’aplicació (exercicis, casos pràctics, tasques complexes, etc.) 
que fomenten la col·laboració per resoldre problemes rellevants, iguals 
per tots els equips i entrega simultània (si fos el cas).

Fase 1 Preparació
(Pre-classe)

Molt flexible
Presencial o no

Fase 2 Sessió TBL
(Procés d’assegurament 
de l’aprenentatge inicial)
1-2h
Presencial

Fase 3 Activitats d’aplicació

Opcional (recomanable)
Flexible
Presencial



Els mòduls TBL dins l’assignatura

• TBL-based courses

• Proposta per RIMDA Clínic curs 2019-20: un mòdul

Fase 1 
Preparació

Fase 2 
Sessió TBL

Fase 3 
Activitats d’aplicació

• La nostra experiència (BQ-EBM)

Nucleòtids/DNA RNA/transcripció Proteïnes/traducció Senyalització/integració

Sessió 
TBL

Sessió 
TBL

Sessió 
TBL

Sessió 
TBL



Equips TBL

• Es recomana 5-7 persones/equip
• Diversos, heterogenis, creats pel professor 

(never use student-selected teams)
• Permanents durant tot el curs 

(si és possible que treballin altres activitats a més del TBL)



Avaluació en TBL

• Avaluació formativa

• Paràmetres avaluables Test individual (tRAT)

Test en equip (tRAT)

Activitats d’aplicació

Avaluació entre iguals

• Pes en la nota final?

L’avaluació formativa és l’avaluació del procés d’aprenentatge amb la finalitat
de proporcionar l’ajuda pedagògica més adequada en cada moment. És una
pràctica universal que tots els professors porten a terme en major o menor grau
de forma quasi sempre intuïtiva, la majoria de vegades sense ni tan sols ser-ne
conscients i sovint amb resultats altament satisfactoris.

• Avaluació sumativa
L’avaluació sumativa consisteix a mesurar els resultats d’aquest aprenentatge 
per assegurar-se que els alumnes assoleixen el nivell exigit.



Alguns punts forts del TBL

• Funciona/pràctic (uncomplicated)
• Motivador
• Crea bon ambient
• Els estudiants treballen/aprenen durant el curs
• Les sessions TBL (tRAT):

Discussió entre iguals + adrenalina = aprenentatge sòlid

El professor, rol secundari però essencial per a l’èxit

• Material de treball
• Preguntes test iRAT/tRAT
• Activitats d’aplicació
• Motivar i aclarir dubtes



Articles
Burgess et al. (2017) Team-based learning in the medical curriculum: better than PBL? BMC Med Educ 17:243
Kibble et al (2016) Team-based learning in large enrollment classes. Adv Physiol Educ 40: 435–442
Parmelee and Michaelsen (2010) Twelve tips for doing effective Team-Based Learning (TBL). Med Teach. 32:118-122
*** Parmelee et al (2012)Team-based learning: A practical guide: AMEE Guide No. 65, Medical Teacher 34:e275-287
Poeppelman et al (2016) A Narrative Review and Novel Framework for Application of Team-Based Learning in 

Graduate Medical Education. J Grad Med Educ 8:510-517
Wilson (2014) Team-based learning. Am J Clin Pathol 142:4

Key Online resources
http://www.teambasedlearning.org/
https://learntbl.ca/

Videos
Team based Learning at UT https://www.youtube.com/watch?v=kxg5FTGZhZs&t=89s
Duke School of Medicine embraces Team-Based Learning https://www.youtube.com/watch?v=gW_M426V2E0

Presentacions
Stoyanova A, Dept d’Economia, UB. L’aula invertida i l’aprenentatge basat en equips (TBL) 
www.ub.edu/rimda/campusbellvitge/sites/default/files/docs/Aula%20inversa.%20TBL_18gen2018.pdf

Per saber-ne més

Agraïments
Dr JM Vidal-Taboada (VHIR)

Dra A Stoyanova (UB)
Dr JL Medina (UB)

http://www.teambasedlearning.org/
https://learntbl.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=kxg5FTGZhZs&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=gW_M426V2E0
http://www.ub.edu/rimda/campusbellvitge/sites/default/files/docs/Aula%20inversa.%20TBL_18gen2018.pdf
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