L’aula inversa a l’ensenyament universitari

Seqüència docent
aula inversa

Seqüència docent
tradicional

Innovació
1

2

3

Ensenyament

Estudi

Avaluació sumativa

1

2

3

Estudi

Avaluació formativa

Ensenyament

Millora

Peer Instruction
(aprenentatge entre iguals)
Explicació
del tema
pel professor

Breu explicació

(7-10 minuts)

El professor mostra
les respostes
correctes i
corregeix els errors
de comprensió

Revisió de
respostes i
comentaris al
professor

Preguntes

Preguntes i respostes

Resolució del
test de resposta
múltiple

Respostes correctes
< 30 %

Respostes correctes
de 30 a 70 %

Respostes correctes
> 70 %

Revisar el tema i iniciar
preguntes i respostes

Discussió entre iguals

Retroalimentació
professor

Nova resposta

Següent tema

(2 minuts)

Comparació
i discussió de
respostes amb
companys
(2-4 minuts)

Team Based Learning
(aprenentatge basat en equips)

Just in Time Teaching
(ensenyament just a temps)

Individual

Estudiants + professor

Lectura i estudi de material previ

Classe aclaridora per
resolució de dubtes
i consolidació d’aprenentatges

4.
Professor

Avalua dificultats
i prepara la classe
en funció
de les respostes
i necessitats
dels estudiants.

Individual

6.
La classe serveix
per discutir, aplicar
i exercitar.

1.
Envia
materials.

Petits grups

Test de resposta múltiple
Activitats d’aplicació
i transferència de conceptes
i procediments:
Problemes significatius

3.

Petits grups

Rep,
comprova,
revisa i
bonifica.

Aula

Revisió de respostes anteriors

Opcions estructurades
de resolució

5.
Assisteixen a classe
havent-se formulat
preguntes sobre el
que han estudiat.

Presentació simultània
Petits grups
Nova resolució del test però amb
respostes consensuades

Estudiants

Estudiants + professor

7.
2.
Estudien,
reflexionen
i responen
qüestionaris.

Augmenta
la quantitat
i la qualitat
de la
participació
a la classe.

8.
Millora
l’aprenentatge
i augmenta
la qualificació
a les
avaluacions.

Avaluació sumativa entre iguals
Gran grup
Posada en comú. Justificació de
respostes (incloses les errònies)
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Metodologies actives i TIC per a la millora docent i de l’aprenentatge
www.ub.edu/portal/web/metodologies

