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1. Introducció i context 

• Ajut projecte d’innovació docent 20-21: “DISSENY I IMPLEMENTACIÓ 

D’ACTIVITATS DE CLASSE INVERSA I DE REVISIÓ PER PARELLS EN 

ASSIGNATURES DE L’EPS”, IP: Ingrid Martorell 

 

• Context pandèmic, amb classes virtuals síncrones 

• Necessitat d’ajudar l’alumnat a aprendre 

 

 

• Aplicat a les assignatures ET2 (3er de GEM i GEES), Energy Facilities I, II i III 

(4rt de GEM i de GEES) 
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1. Introducció i context 
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QUÈ QUI QUAN COM 

Avaluació contínua Professorat 

Alumnat 

Competències 
i Continguts 

Eines 

Metodologies 
docents 
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3. Activitats d’avaluació 

 

• FLIPPED LEARNING 

 

• EXÀMENS INDIVIDUALS 

 

• PRESENTACIONS ORALS 

 

• PROBLEMES 

 

• INFORMES EN GRUP 

 

 

 

 

FER EL MATEIX PERÒ 
REPENSANT-HO 

JUST-IN-TIME 
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2. Activitats d’avaluació: FLIPPED LEARNING 

 

 

 

QUÈ QUI COM 

Conceptes previs 

Conceptes erronis 

Professorat Campus Virtual 

-Tests i qüestionaris 

-Correcció automàtica 

-Estadística 

-Anàlisi de les respostes 
Feedback 
a classe 
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2. Activitats d’avaluació: PRESENTACIONS ORALS 

 

 
QUÈ QUI COM 

Continguts: exposició i 
discussió 

Aspectes formals: 
PPT, ús llenguatge 

Professorat 
i Alumnat 

Professorat: tribunal 

Alumnat: co-avaluació 
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Presentacions orals 

Cada alumne avalua a tot 
l’alumnat dels altres grups. 

 
NOTA: % professorat i % co-

avaluació 

(1) ESTRUCTURA I QUALITAT DE LA PRESENTACIÓ 
(2) QUALITAT DE L’EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS 
(3) ADAPTACIÓ AL TEMPS ESTIPULAT 
(4) QUALITAT DE LES RESPOSTES 
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2. Activitats d’avaluació: PROBLEMES 

 

 
QUÈ QUI COM 

Resolució de 
problemes numèrics 
d’enginyeria 

Professorat 
i Alumnat 

Professorat: 

Alumnat: avaluació per 
parells 
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Cada alumne 
corregeix un 

problema d’un 
company i 

justifica la nota 
donada 

• Aprendre a fer anar una rúbrica. 
• Conèixer com corregeix el 

professorat. 
• Redactar la justificació de la 

nota donada. 
• Ampliar coneixement. 
 

OBJECTIUS 

• Rúbrica d’avaluació donada pel 
professorat. 

 

EINES PROCEDIMENT 

Correcció de  
problemes 

- AL FINAL EL PROFESSORAT REVISA LES CORRECCIONS I AJUSTA NOTES 
- L’ALUMNAT ÉS AVALUAT PEL SEU PAPER DE CORRECTOR  
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En aquesta activitat ens hem ficat a la pell del professorat, ja 
que no és una tasca fàcil, però m'agradaria que la 
implementessin en la resta d'assignatures perquè ens fixem en 
errors que han fet els nostres companys i ens ajuda a no 
produir-los nosaltres.  

Es pot veure com un company resol un problema de manera 
diferent a la que el resoldries tu mateix, en el meu cas. Aporta 
un altre punt de vista. 

No trobo que m'hagi ajudat, simplement ja tenim l'exercici 
resolt i compares si està bé o malament, no trobo que es 
treballi per aprendre, simplement veus l'error de l'altre, no el 
teu mateix, que és en el que hauries de treballar 

65% 
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2. Activitats d’avaluació: INFORMES EN GRUP 

 

 
QUÈ QUI COM 

Contingut i format Professorat 
i Alumnat 

Professorat: 

Alumnat: 
autoavaluació i 
coavaluació 
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La co-avaluació és un 
percentatge de la nota final 
de l’informe de pràctiques 

Autoavaluació i 
co-avaluació 

d’avaluació que teniu sota. 

Concepte 0 punts 1 punt 2 punts 3 punts 

A 
PARTICIPACIÓ 
individual en el 
grup 

No ha participat 
en res. 

Ha participat poc 
en el treball en 

grup. Bàsicament 
s’ha centrat en la 

seva part de 
l’informe. 

A part de la seva 
part de l’informe 

ha participat 
també en algunes 

altres. 

Ha participat en 
tot el procés. 

B 
COMPORTAMENT 
respectuós amb 
els companys 

No ha tingut un 
comportament 

respectuós amb el 
grup. 

  Ha tingut un 
comportament 

respectuós amb el 
grup. 

C 
Ha COMPARTIT 
idees i informació 
per enriquir el 
producte final tot 
i que no fos la 
tasca que tenia 
assignada 

No ha compartit 
cap idea ni cap 

informació. 

Ha compartit 
alguna idea o 

informació 
escadussera. 

Ha compartit 
algunes idees o 
informacions. 

Ha compartit 
bastants idees o 

informacions. 

D 
COOPERACIÓ i 
ajuda 

No ha cooperat ni 
ha ajudat en res. 

Ha cooperat o ha 
ajudat algun cop 

quan els 
companys ho han 

demanat. 

Ha cooperat o ha 
ajudat en la 

majoria de cops 
que els companys 
ho han demanat. 

Ha cooperat o ha 
ajudat sempre 

que els companys 
ho han demanat. 

E 
Participació en la 
preparació de 
l’INFORME final 

No ha fet res de 
l’informe. 

S’ha limitat a fer 
la seva part i res 

més. 

Ha revisat el que 
cada membre ha 

fet. 

S’ha involucrat 
activament en la 

revisió i edició del 
document final. 

 

Avalua’t primer a tu i després a cada company del grup de pràctiques de laboratori. Selecciona 

els punts que descriguin millor l’activitat de cada membre del grup.  

  A B C D E 

El teu nom       

Nom del company 1       

Nom del company 2       

Nom del company 3       
 

d’avaluació que teniu sota. 

Concepte 0 punts 1 punt 2 punts 3 punts 

A 
PARTICIPACIÓ 
individual en el 
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No ha tingut un 
comportament 

respectuós amb el 
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  Ha tingut un 
comportament 

respectuós amb el 
grup. 

C 
Ha COMPARTIT 
idees i informació 
per enriquir el 
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tasca que tenia 
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E 
Participació en la 
preparació de 
l’INFORME final 

No ha fet res de 
l’informe. 

S’ha limitat a fer 
la seva part i res 

més. 

Ha revisat el que 
cada membre ha 

fet. 

S’ha involucrat 
activament en la 

revisió i edició del 
document final. 

 

Avalua’t primer a tu i després a cada company del grup de pràctiques de laboratori. Selecciona 

els punts que descriguin millor l’activitat de cada membre del grup.  

  A B C D E 

El teu nom       

Nom del company 1       
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Nom del company 3       
 

Informes en grup 
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4. Avaluació de la metodologia docent 

• Enquestes 

 4 SETMANES DE CLASSE FINAL 
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4. Avaluació de la metodologia docent 

• Enquestes 

 FINAL DE CURS 
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5. Conclusions 

 

• Les metodologies docents inductives ens estan funcionant molt bé per 

arrossegar l’alumnat poc participatiu 

• Donar un paper actiu a l’alumnat en el procés d’avaluació ens sembla 

positiu 

• Cal trobar eines per avaluar l’impacte de les activitats avaluatives en el 

procés d’aprenentatge 

• Ens queda molt per fer! 
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MOLTES GRÀCIES! 

Ingrid Martorell 


