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Aquesta guia té per objecte ajudar als professors de les diferents titulacions de la URV en la 
planificació i el disseny dels seus projectes formatius orientats a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES). 
 
La classificació de les metodologies docents s’ha realitzat a partir de les metodologies 
facilitades pels responsables d’ensenyament de les diferents titulacions de la URV i el que es 
pretén és classificar i aglutinar les metodologies i sistematitzar conceptes, fent que tot el 
personal de la universitat utilitzi els mateixos conceptes metodològics. 
 
Conscients que hi ha una diversitat molt gran de metodologies l’esforç s’ha centrat en 
classificar-les seguint uns criteris. Els criteris seguits han estat, entre altres: la presència o 
absència del professor, la naturalesa de l’activitat, les infraestructures que requereix l’activitat 
plantejada i el tipus d’agrupació dels alumnes.  
 
Entenem que l’especificitat de cada titulació pot requerir l’aparició d’alguna metodologia que no 
figura explícitament en aquesta guia. És per això que encara que aquest és un document amb 
un caire integrador, també és susceptible de personalització, de manera excepcional, en funció 
dels criteris de cada ensenyament. 
 
A partir d’aquests criteris s’ha estructurat la guia en els següents blocs: 
 

1. Bloc 1. Classificació de les metodologies 
En aquest primer bloc es presenta una classificació de metodologies docents. Aquesta 
classificació s’ha realitzat a partir de les diferents metodologies proposades per tots els 
responsables d’ensenyament de les titulacions de la URV. 
 

2. Bloc 2. Fitxes tècniques 
Aquest segon bloc el formen un seguit de fitxes tècniques i les implicacions de les 
diferents metodologies classificades. 
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BLOC 1 CLASSIFICACIÓ DE LES METODOLOGIES 
 
 
Les metodologies s’han agrupat en 5 camps diferents: 
 

 
A. ACTIVITATS INTRODUCTÒRIES 
 
B. ACTIVITATS TEÒRIQUES 
 
C. ACTIVITATS PRÀCTIQUES 

Pràctica Guiada 
Pràctica Autònoma 

 
D. ATENCIÓ PERSONALITZADA 
 
E. PROVES 

 
F. METODOLOGIES INTEGRADES 
 

 
 
 
A. ACTIVITATS INTRODUCTÒRIES 
 
Les activitats agrupades sota el títol Activitats Introductòries, són activitats que persegueixen 
dos objectius:  
 
 D’una banda trobem les activitats que estan encaminades a prendre contacte i a 

recollir informació dels alumnes sobre: 
 Detectar els coneixement previs dels alumnes per tal de conèixer les possibles 

dificultats de seguiment i corregir els plantejaments erronis. 
 Descobrir interessos, motivacions de l’alumne 

 
 D’altra banda trobem activitats que presenten l’assignatura a l’alumne amb la finalitat 

de: 
 Transmetre els objectius que es persegueixen 
 Detallar els continguts que es treballaran 
 Explicar la metodologia que s’utilitzarà a l’assignatura 
 Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació 

 
 

Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir 
informació dels alumnes i presentació de l’assignatura. 

 
 
 
 
 
B. ACTIVITATS TEÒRIQUES 
 
Aquestes activitats, són activitats on predomina la transmissió, de forma expositiva, de 
coneixements d’un determinat àmbit professional. 
 
En aquestes activitats es treballa fonamentalment el saber (competència tècnica), tot i que 
també es treballen els altres sabers (saber fer, saber ser i saber estar). 
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En aquestes activitats és el professor qui té el rol eminentment actiu. La funció de l’alumne és 
prendre apunts, agafar notes, relacionar conceptes, interpel·lar al professor...  
 
Aquestes activitats de transmissió de coneixements les poden efectuar diferents figures: el 
professor, un expert o una figura d’autoritat científica o categoria similar. 
 
 

Sessió magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. 

Esdeveniments científics  
i/o divulgatius 

Xerrades, aportacions i exposicions, amb ponents de 
prestigi, per aprofundir en el coneixement de determinades 
matèries. 

 
 
 
 
C. ACTIVITATS PRÀCTIQUES 
 
En aquestes activitats predomina l’acció per tal de relacionar i consolidar coneixements. 
 
L’objectiu d’aquestes activitats és treballar fonamentalment el saber fer (competència 
metodològica). Al igual que a les activitats teòriques, cal tenir en compte que també es treballen 
el saber, el saber ser i el saber estar. 
 
L’alumne en aquestes dinàmiques adopta un rol fonamentalment actiu, és a dir, actua, posa en 
pràctica, resol problemes i casos, interactua... 
 
Es classifiquen les metodologies en funció de la presencialitat o absència del professor a l’hora 
de realitzar l’activitat: 
 
 Pràctica Guiada 

En aquestes activitats es requereix la presencia del professor o altra figura que guiï i/o 
orienti l’activitat. 
 
Són activitats que es desenvolupen dins de l’entorn de la universitat, és a dir, a l’aula 
ordinària, a l’aula d’informàtica, als diversos laboratoris... 
 
Ocasionalment l’alumne ha de realitzar unes pràctiques que el porten a desplaçar l’àmbit 
acadèmic fora de la universitat. Estem parlant de: museus, empreses, jutjats, hospitals, 
escoles... En aquest cas, aquests entorns els entenem com una prolongació de la 
universitat. 

 
Seminaris Treball en profunditat d’un tema (monogràfic). Ampliació i 

relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb 
el quefer professional. 

Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures 
contràries sobre un tema determinat. 

Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o 
d’un treball (prèvia presentació escrita). 

Resolució de problemes, 
exercicis a l'aula ordinària 

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o 
exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. 

Pràctiques a través de TIC  
en aules informàtiques 

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement 
en un context determinat. Simulacions a través de les TIC. 

Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement 
en un context determinat. Simulacions a través dels 
diferents laboratoris. 
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Pràctiques externes  
(de camp/sortides) 

Realització de visites o estades de formació en empreses, 
institucions,... del sector. 

Pràcticum Estades de formació de la titulació en general a empreses, 
institucions,... del sector. 

 
 
 Pràctica Autònoma 

Aquestes activitats donen resposta a l’aprenentatge autònom de l’alumne.  
 
L’alumne realitza una sèrie d’activitats autònomament, bé sigui en un entorn independent 
(no acadèmic: casa...) o bé en un entorn acadèmic (biblioteca, aula d’informàtica...) 
sense la presència del professor. 

 
Treballs Treballs que realitza l’alumne. 

Fòrums de discussió Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes 
d’actualitat relacionats amb l’àmbit acadèmic i/o 
professional. 

Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució 
d’exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l’alumne. 

Resolució de problemes, 
exercicis 

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o 
exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. 

Pràctiques a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement 
en un context determinat. Simulacions a través de les TIC. 

 
 
 
 
D. ATENCIÓ PERSONALITZADA 
 
S’entén per atenció personalitzada el temps que cada professor té reservat per atendre i 
resoldre dubtes als alumnes. 
 
Aquesta atenció pot ser individual o en petit grup, depenent del caire de l’atenció i normalment 
es porta a terme al despatx del professor. 
 
En aquestes activitats, la funció del professor és la d’orientar i guiar el procés d’aprenentatge 
de l‘alumne. 
 

Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre 
dubtes als alumnes. 

 
 
 
 
E. PROVES 
 
Les proves són una part de l’avaluació. Per avaluació s’entén al conjunt d'activitats, dinàmiques 
i proves que condueixen a mesurar i valorar el grau de consecució dels objectius d'una 
assignatura. 
 
Les proves d’avaluació es poden realitzar en gran grup, grup mitjà, petit grup i a nivell 
individual. 
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Proves de desenvolupament Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. 
L’alumne ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i 
presentar els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és extensa. 

Proves objectives  
de preguntes curtes 

Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte 
concret. L’alumne ha de respondre de manera directa 
mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és breu. 

Proves objectives 
de tipus test 

Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents 
alternatives de resposta. L’alumne selecciona una resposta 
entre un número limitat de possibilitats. 

Proves pràctiques Proves que inclouen activitats, problemes o casos a 
resoldre. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat 
plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements 
teòrics i pràctics de l’assignatura. 

Proves orals Proves que inclouen preguntes obertes i/o tancades sobre 
un tema o aspecte concret. L’alumne ha de respondre de 
manera directa i oral a la formulació de la pregunta. 

 
 
 
 
F. METODOLOGIES INTEGRADES 
 
Dins del paradigma docent que defineix l’EEES, prenen especial rellevància aspectes com la 
formació de l’alumnat en clau de competències, el canvi de rols tant del professor com de 
l’alumne, el treball cooperatiu, l’avaluació continua, l’atenció personalitzada, la tutoria 
acadèmica,... 
 
Aquest fet dóna peu a l’aparició d’algunes metodologies que denominem “integrades” que 
aglutinen en sí mateixes un conjunt d’elements que des d’una òptica més tradicional es poden 
veure de forma atomitzada.  
 
Aquestes metodologies integrades denoten components de globalitat, d’acció, de treball 
col·laboratiu, d’atenció personalitzada, d’avaluació contínua, etc. En definitiva, el seu enunciat 
ja comporta la seqüència estructurada de processos bàsics del procés d’ensenyament 
aprenentatge. 
 
Aquest component d’integració en porta implícit un de complexitat; per tant, requereixen d’una 
formació per tal de poder desenvolupar-les d’una manera sistemàtica i estructurada. 
 
Són exemples d’aquestes metodologies: 

- Aprenentatge basat en problemes 
- Treball per projectes 
- Portfoli docent 
- (...) 

 
Creiem que a l’hora de plantejar aquest tipus de metodologia, s’hauria d’acompanyar d’un 
plantejament genèric especificant la seva planificació i viabilitat en el sí de les diferents 
titulacions. 
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QUADRE RESUM DE LES DIFERENTS METODOLOGIES 
 

 TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ 

 Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir 
informació dels alumnes i presentació de l’assignatura. 

 
 

Sessió magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. 

TE
O

R
IA

 

Esdeveniments científics  
i/o divulgatius 

Xerrades, aportacions i exposicions, amb ponents de 
prestigi, per aprofundir en el coneixement de determinades 
matèries. 

 
 

Seminaris Treball en profunditat d’un tema (monogràfic). Ampliació i 
relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb 
el quefer professional. 

Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures 
contràries sobre un tema determinat. 

Presentacions / 
exposicions 

Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o 
d’un treball (prèvia presentació escrita). 

Resolució de problemes, 
exercicis a l'aula ordinària 

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o 
exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. 

Pràctiques a través de 
TIC  
en aules informàtiques 

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement 
en un context determinat. Simulacions a través de les TIC. 

Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement 
en un context determinat. Simulacions a través dels 
diferents laboratoris. 

Pràctiques externes  
(de camp/sortides) 

Realització de visites o estades de formació en empreses, 
institucions,... del sector. 

PR
À

C
TI

C
A

 G
U

IA
D

A
 

Pràcticum Estades de formació de la titulació en general a empreses, 
institucions,... del sector. 

 
 

Treballs Treballs que realitza l’alumne. 

Fòrums de discussió Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes 
d’actualitat relacionats amb l’àmbit acadèmic i/o 
professional. 

Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució 
d’exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l’alumne. 

Resolució de problemes, 
exercicis 

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o 
exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. 

PR
À

C
TI

C
A

 A
U

TÒ
N

O
M

A
 

Pràctiques a través de 
TIC 

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement 
en un context determinat. Simulacions a través de les TIC. 

 
 

 Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre 
dubtes als alumnes. 

 
 
 
 
 
 

Servei de Recursos Educatius 
Unitat de Suport Metodològic 

7



Guia de metodologies docents  

Proves de 
desenvolupament 

Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. 
L’alumne ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i 
presentar els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és extensa. 

Proves objectives  
de preguntes curtes 

Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte 
concret. L’alumne ha de respondre de manera directa 
mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és breu. 

Proves objectives 
de tipus test 

Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents 
alternatives de resposta. L’alumne selecciona una resposta 
entre un número limitat de possibilitats. 

Proves pràctiques Proves que inclouen activitats, problemes o casos a 
resoldre. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat 
plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements 
teòrics i pràctics de l’assignatura. 

PR
O

VE
S 

Proves orals Proves que inclouen preguntes obertes i/o tancades sobre 
un tema o aspecte concret. L’alumne ha de respondre de 
manera directa i oral a la formulació de la pregunta. 

 
 

 

Metodologies Integrades 
 

- Aprenentatge basat en problemes 
- Treball per projectes 
- Portfoli docent 
- (...) 
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BLOC 2 FITXES TÈCNIQUES 
 
 
Les fitxes tècniques de cada metodologia segueixen una mateixa estructura amb els següents 
camps: 
 
 
Número.  
Nom 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
 
Es marca amb verd el què 
requereix utilitzar aquesta 
metodologia docent. 
 
Es marca amb groc el que és 
optatiu; és a dir el que el 
professor pot escollir. 
 
Per exemple: 
La metodologia seleccionada 
implica: 

- la presència del 
professor 

- és una activitat pràctica 
- es realitza al laboratori 

El professor pot escollir entre fer 
l’activitat: 

- en grup mitjà 
- en petit grup 

 

 
 Definició 

Breu descripció de la metodologia 
 
 Objectiu 

Finalitat de la metodologia 
 
 Presència del professor 

La metodologia requereix o no de la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teoria  
 Pràctica 

 
 Infraestructura 

 Aula ordinària (aula on es desenvolupa habitualment la 
classe) 
 Aula d’informàtica 
 Laboratori (segons l’especificitat de la titulació) 
 Despatx del professor 
 Extern (museus, empresa...)  
 Independent (casa o altres) 

 
 Agrupació 

 Gran grup (més de 40 alumnes) 
 Grup mitjà (de 20 a 40 alumnes) 
 Petit grup (de 7 a 9 alumnes) 
 Individual 

 
 Treball del professor 

Breu descripció del paper del professor 
 
 Treball de l’alumne 

Breu descripció del paper de l’alumne 
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A. ACTIVITATS INTRODUCTÒRIES 
 
 
 
01. 
Activitats 
Introductòries  
 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitats introductòries 

 
 Definició 

 Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir 
informació dels alumnes sobre: 

- Coneixements previs de la matèria 
- Interessos 
- Motivació 

 Presentació de l’assignatura: objectius, continguts a 
treballar, metodologia docent, com s’avaluarà... 

 
 Objectiu 

 Detectar les possibles dificultats de seguiment dels 
alumnes. 
 Corregir coneixements erronis. 
 Comunicar què es pretén amb l’assignatura: 

- Comunicar els objectius que es persegueixen. 
- Nombrar els continguts que es treballaran. 
- Explicar la metodologia que s’utilitzarà a l’assignatura. 
- Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació... 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teoria 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 
 Treball del professor 

 Preparació de l’activitat des d’on s’extraurà la informació 
sobre l’estat dels alumnes. 
 Preparació de l’assignatura per tal de poder-la sintetitzar 
en la guia docent. 
 Comunicar als alumnes com es desenvoluparà 
l’assignatura. 

 
 Treball de l’alumne 

 Participar de l’activitat donant informació al tutor. 
 Escoltar i entendre què se li demanarà durant el 
desenvolupant de l’assignatura. 
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B. ACTIVITATS TEÒRIQUES 
 
 
 
02. 
Sessió magistral 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
Exemples: 

- Sessió explicativa 
- Sessió de resolució de 

problemes 
 

 
Activitats teòriques 

 
 Definició 

 Exposició dels continguts de l'assignatura. 
- Relacionar amb la sessió anterior. 
- Emfatitzar les idees principals. 
- Explicacions ordenades i estructurades. 
- Exemples (d’actualitat; reals; etc.). 
- Relacionar els nous conceptes. 
- Assegurar l’entesa dels continguts. 
- Pot ser des d’una exposició teòrica d’un concepte fins 

a la resolució d’un problema. 
 
 Objectiu 

 Comunicar coneixements. 
 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teoria 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària  
 Recursos tecnològics (canó de projecció, transparències, 
connexió a internet, vídeo o dvd...). 

 
 Agrupació 

 Gran grup 
 
 Treball del professor 

 Planificar la sessió expositiva, organitzar el possible 
material de suport i realitzar la sessió. 
 Tot i que es requereix la presència del professor, de 
vegades les sessions magistrals poden ser portades per 
experts o pels propis alumnes. 

 
 Treball de l’alumne 

 Participar de la sessió (prendre apunts, intervenir a la 
sessió, contestar preguntes...). 
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03. 
Esdeveniments 
científics i/o 
divulgatius 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
Exemples: 

- Jornades 
- Congressos 
- Conferències 
- Col·loquis 
- Taules rodones  
- Concerts 
- Cine-fòrums 

 
Activitats teòriques 

 
 Definició 

 Xerrades, aportacions i exposicions, amb ponents de 
prestigi, per aprofundir en el coneixement de 
determinades matèries.  

 
 Objectiu 

 Comunicar i aprofundir determinats coneixements 
científics. 

 
 Presència del professor 

 No es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teoria 
 
 Infraestructura 

 Extern: Sala d’actes, auditoris, teatres, cinemes... 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 
 Treball del professor 

 Informar als alumnes dels esdeveniments. 
 Si es demana un treball sobre l’esdeveniment, realitzar el 
feedback. 

 
 Treball de l’alumne 

 Escoltar i participar de les xerrades i exposicions. 
 Es pot realitzar un treball de conclusions. 
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C. ACTIVITATS PRÀCTIQUES 
 Pràctica Guiada 
 
 
 
04. 
Seminaris 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Treball en profunditat d’un tema (monogràfic). Ampliació i 
relació dels continguts donats a les sessions magistrals 
amb el quefer professional. 

 
 Objectiu 

 Comunicar, consolidar i relacionar coneixements teòrico-
pràctics. 
 Fomentar la interactivitat entre el professor i l’alumne.  

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 Recursos tecnològics (canó de projecció, transparències, 
connexió a internet, vídeo o dvd...). 

 
 Agrupació 

 Grup mitjà 
 Petit grup 

 
 Treball del professor 

 Preparació i dinamització de la sessió. 
 
 Treball de l’alumne 

 Cerca, lectura, treball de documentació i aportació 
d’aquesta documentació a la resta de participants. 
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05. 
Debats  
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Activitat on dos o més grups defensen unes postures 
contràries sobre un tema determinat. 

 
 Objectiu 

 Treballar i consolidar coneixements. 
 Posar en dubte els coneixements personals. 
 Desenvolupar habilitats comunicatives. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 Recursos tecnològics (canó de projecció, transparències, 
connexió a internet, vídeo o dvd...). 

 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà  
 Petit grup 

 
 Treball del professor 

 Selecció del tema, dinamització del debat i feedback als 
alumnes. 

 
 Treball de l’alumne 

 Cerca, lectura, treball de documentació i guió de la 
intervenció. 
 Realització del debat i redacció d’un informe de l’activitat, 
amb conclusions pròpies. 
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06. 
Presentacions / 
Exposicions 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o 
d’un treball (prèvia presentació escrita). 
 Es tracta d’una part d’una metodologia. S’ha considerat de 
donar-li pes com a metodologia donat que treballa una 
competència nuclear de la URV. 

 
 Objectiu 

 Comunicar coneixements. 
 Avaluar coneixements. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 Recursos tecnològics (canó de projecció, transparències,  
connexió a internet, vídeo o dvd...). 

 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor haurà realitzat un seguiment en l’evolució del 
treball i haurà preparat amb els alumnes la presentació. 
 Posteriorment haurà de realitzar l’avaluació de l’activitat. 

 
 Treball de l’alumne 

 L’alumne exposa el treball a la resta de companys (amb 
mitjans audiovisuals...). 
 L’alumne ha de defensar públicament el seu treball, és a 
dir, ha de respondre a les preguntes i crítiques que li facin 
o aportin els seus companys i professor. 
 L’alumne pot explicitar en forma de conclusions els 
problemes trobats durant l’elaboració del treball. 
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07.  
Resolució de 
problemes, exercicis 
a l’aula ordinària 
(segons l’especificitat de la 
titulació) 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
Exemples: 

- Anàlisi d’obres d’art 
- Problemes matemàtics 
- Problemes químics 
- Intervencions educatives 
- Anàlisi de textos 
- Anàlisi de pel·lícules 

 

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o 
exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.  

 
 Objectiu 

 Reflexionar i relacionar teoria-pràctica. 
 Introduir nous conceptes i integrar-los amb els antics. 
 Consolidar coneixements. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 Recursos tecnològics (canó de projecció, transparències, 
connexió a internet, vídeo o dvd...). 

 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor planteja i organitza una bateria de problemes  
o exercicis (guions o dossier). 
 El professor elabora i proporciona un guió que orienta 
l'anàlisi i centra els punts d’interès de cara a la posterior 
discussió (material de suport). 
 El professor corregeix i realitza un feedback a l’alumne 
sobre el procés i els resultats de l’activitat plantejada. 

 
 Treball de l’alumne 

 L’alumne ha de resoldre el problema o exercici plantejat 
pel professor a partir del guió facilitat pel professor. 
 Posteriorment si es fa una discussió en grup, ha de 
preparar la seva intervenció. 
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08. 
Pràctiques a través de 
TIC en aules 
informàtiques 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de 
coneixement en un context determinat. Simulacions a 
través de les TIC. 

 
 Finalitat 

 Facilitar la correlació entre la teoria i la pràctica. 
 Consolidar coneixements.  
 Utilitzar programes i/o recursos informàtics tant propis de 
l’àmbit professional com genèrics. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Aula d’informàtica 
 
 Agrupació 

 Grup mitjà 
 Petit grup 

 
 Treball del professor 

 El professor elabora un guió per orientar la resolució del 
problema o activitat. 
 Seguiment de l’evolució de l’activitat. 
 Feedback a l’alumne. 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de l’activitat proposada pel professor. 
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09. 
Pràctiques a 
laboratoris 
(segons l’especificitat de la 
titulació) 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
Exemples: 

- Laboratori químic 
- Laboratori d’idiomes 
- Cabines de gravació 
- Gimnàs 

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de 
coneixement en un context determinat. Simulacions a 
través dels diferents laboratoris. 

 
 Objectiu 

 Facilitar la correlació entre la teoria i la pràctica. 
 Consolidar coneixements. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Laboratori (segons l’especificitat de la titulació) 
 
 Agrupació 

 Grup mitjà 
 Petit grup 

 
 Treball del professor 

 El professor elabora un guió de la resolució del problema. 
 Seguiment de l’evolució de l’activitat. 
 Feedback a l’alumne. 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de l’activitat proposada pel professor. 
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10. 
Pràctiques Externes 
(de camp/sortides) 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
Exemples: 

- Exposicions 
- Concerts 
- Subhastes 
- Museus 
- Conferències 
- Cine-fòrums 
- Caves 
- Empreses 
- Jutjats 

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Realització de visites o estades de formació en empreses, 
institucions,... del sector. 

 
 Objectiu 

 Veure en funcionament la teoria treballada a classe. 
 Treballar un aspecte concret de l’assignatura.  
 Reflexionar sobre la pràctica professional. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor durat l’execució de 
l’activitat. 

 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Extern (museus, laboratori, empresa...) 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 En petit grup  
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor es posarà en contacte amb les empreses per 
tal que l’alumne pugui anar a realitzar les activitats i/o 
pràctiques. 
 El professor realitzarà un seguiment de l’activitat i al final 
realitzarà un feedback a l’alumne. 

 
 Treball de l’alumne 

 Durant l’activitat l’alumne realitza una recollida de dades, 
entrevistes personals... en funció de la demanda del 
professor i activitat. 
 Redacta els informes o memòries de les pràctiques. 
 Pot preparar una presentació oral. 
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11. 
Pràcticum 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica guiada 
 
 Definició 

 Estades de formació de la titulació en general a empreses, 
institucions,... del sector. 

 
 Objectiu 

 Reflexionar sobre la pràctica professional. 
 Posar en pràctica els coneixements i habilitats en un àmbit 
real professional. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor durant l’execució 
de l’activitat. 

 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Extern (empreses, institucions, museus...) 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor es posarà en contacte amb les empreses per 
tal que l’alumne pugui anar a realitzar les pràctiques. 
 El professor realitzarà un seguiment de l’activitat i al final 
realitzarà un feedback a l’alumne. 

 
 Treball de l’alumne 

 Durant l’activitat l’alumne realitza una recollida de dades, 
entrevistes personals... en funció de la demanda del 
professor i activitat. 
 Redacta els informes o memòries de les pràctiques. 
 Pot preparar una presentació oral. 

 

Servei de Recursos Educatius 
Unitat de Suport Metodològic 

20



Guia de metodologies docents  

 
C. ACTIVITATS PRÀCTIQUES 
 Pràctica Autònoma 

 
 
 
12. 
Treballs  
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica autònoma 
 
 Definició 

 Activitats que realitza l’alumne. Alguns exemples poden 
ser: 

- Recensions sobre articles científics d’actualitat. 
- Treballs monogràfics; recerca d’informació en 

publicacions, bases de dades, articles, llibres... d’un 
tema en concret. 

- Memòries. 
- Projectes (dissenyar i desenvolupar projectes). 

 
 Objectiu 

 Conèixer i consolidar coneixements. 
 Avaluar coneixements. 

 
 Presència del professor 

 No es requereix la presència del professor e l’execució. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Independent  
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor pot, o no, determinar el tema concret d’estudi. 
 El professor realitza un seguiment del treball i l’avalua 
(tant en el procés com en el resultat final).  

 
 Treball de l’alumne 

 L’alumne realitza el treball a partir del guió proporcionat 
pel professor. 
 L’alumne disposa de les sessions de tutoria per tal que el 
professor li faci un seguiment del treball. 
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13. 
Fòrums de discussió 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica autònoma 
 
 Definició 

 Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes 
d’actualitat relacionats amb l’àmbit acadèmic i/o 
professional. 

 
 Objectiu 

 Treballar i consolidar coneixements. 
 Qüestionar-se les opinions personals. 
 Desenvolupar habilitats comunicatives. 

 
 Presència del professor 

 No es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Independent 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor selecciona un tema de debat o 
d’aprofundiment i el planteja als alumnes a través de les 
TIC. 
 El professor ha de motivar, dinamitzar i moderar el fòrum. 
 Al final del fòrum el professor elabora unes conclusions. 
 Una variant és que el professor delegui a un alumne la 
tasca de moderar el debat i la tasca d’elaborar les 
conclusions. 

 
 Treball de l’alumne 

 Cerca, lectura, treball de documentació, previ a la realitza 
del fòrum. 
 Realitzar aportacions pròpies al fòrum,  
 Redactar un informe de l’activitat, amb conclusions 
pròpies. 
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14.  
Estudis previs 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica autònoma 
 
 Definició 

 Cerca, lectura i treball de documentació, per part de 
l’alumne, previ a la realització a l’aula o al laboratori.  
 Pot ser teòric, a nivell de continguts; com pràctic, la 
solució d’algun problema. 

 
 Objectiu 

 Conèixer, assistir a classe amb una mínims de 
coneixements de l’assignatura. 

 
 Presència del professor 

 No es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Independent  
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Elaboració prèvia d’un guia o dossier per tal que l’alumne 
sàpiga què ha de preparar i treballar.  

 
 Treball de l’alumne 

 Recerca de documentació (bases de dades, xarxa, etc.). 
 Lectura de documentació facilitada pel professor i de 
recerca personal. 
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15.  
Resolució de 
problemes, exercicis 
(segons l’especificitat de la 
titulació) 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual 

 
Exemples: 

- Anàlisi d’obres d’art 
- Problemes matemàtics 
- Problemes químics 
- Intervencions educatives 
- Anàlisi de textos 
- Anàlisi de pel·lícules 

 
Activitats pràctiques 

Pràctica autònoma 
 
 Definició 

 Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o 
exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.  
 Treball autònom de l’alumne. 

 
 Objectiu 

 Reflexionar i relacionar teoria-pràctica. 
 Introduir nous conceptes i integrar-los amb els antics. 
 Consolidar coneixements. 

 
 Presència del professor 

 No es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Independent  
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor planteja i organitza una bateria de problemes  
o exercicis (guions o dossier). 
 El professor elabora i proporciona un dossier amb una 
bateria de problemes, amb un guió que orienta l'anàlisi i 
centra els punts d’interès de cara a la posterior execució  
del treball o activitat. 
 El professor corregeix i realitza un feedback a l’alumne 
sobre l’activitat realitzada. 

 
 Treball de l’alumne 

 L’alumne ha de resoldre el problema o exercici plantejat 
pel professor a partir del guió facilitat. 
 Tot i que les activitats es realitzen de forma autònoma, 
l’alumne disposa en tot moment de les sessions de tutoria 
per tal que el professor li faci un seguiment de l’activitat. 
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16. 
Pràctiques a través de 
TIC 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Activitats pràctiques 

Pràctica autònoma 
 
 Definició 

 Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de 
coneixement en un context determinat. Simulacions a 
través de les TIC. 
 Treball autònom de l’alumne. 

 
 Objectiu 

 Facilitar la correlació entre la teoria i la pràctica. 
 Consolidar coneixements.  
 Utilitzar programes i/o recursos informàtics tant propis de 
l’àmbit professional com genèrics. 

 
 Presència del professor 

 No es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Independent 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 El professor elabora un guió per orientar la resolució del 
problema o activitat. 
 Realitza un seguiment de l’evolució de l’activitat i retorna 
un feedback a l’alumne. 

 
 Treball de l’alumne 

 L’alumne realitza l’activitat plantejada a partir del guió 
facilitat pel professor. 
 Tot i que les activitats es realitzen de forma autònoma, 
l’alumne disposa en tot moment de les sessions de tutoria 
per tal que el professor li faci un seguiment de l’activitat. 
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D. ATENCIÓ PERSONALITZADA 
 
 
 
17.  
Atenció 
personalitzada 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Atenció personalitzada 

 
 Definició 

 Temps que cada professor té reservat per atendre i 
resoldre dubtes als alumnes. 

 
 Objectiu 

 Atenció, seguiment i orientació professional de l’alumne. 
 Intercanviar informació, opinió i coneixements. 
 Afavorir el feedback entre professor i alumne sobre els 
treballs de l’assignatura.  
 Seguiment de la comprensió de conceptes i continguts i 
aclariment de dubtes. 
 Assessorament en la recerca d’informació. 

 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teòrica 
 Pràctica 

 
 Infraestructura 

 Despatx del professor 
 
 Agrupació 

 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Preparació de les sessions. 
 
 Treball de l’alumne 

 Preparació dels dubtes, etc.  
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E. PROVES 
 
 
 
18. 
Proves de 
desenvolupament 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Proves 

 
 Definició 

 Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. 
L’alumne ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i 
presentar els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és extensa. 

 
 Objectiu 

 Consolidar i avaluar coneixements. 
 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teòrica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Preparació de les activitats d’avaluació i dels criteris o 
indicadors d’avaluació. 
 Revisió de les proves i activitats d’avaluació. 
 Comunicació dels resultats (publicació de notes i dates i/o 
procediment de revisió). 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de les proves i activitats d’avaluació. 
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19. 
Proves objectives  
de preguntes curtes 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Proves 

 
 Definició 

 Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte 
concret. L’alumne ha de respondre de manera directa 
mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és breu. 

 
 Objectiu 

 Consolidar i avaluar coneixements. 
 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teòrica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Preparació de les activitats d’avaluació i dels criteris o 
indicadors d’avaluació. 
 Revisió de les proves i activitats d’avaluació. 
 Comunicació dels resultats (publicació de notes i dates i/o 
procediment de revisió). 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de les proves i activitats d’avaluació. 
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20. 
Proves objectives 
de tipus test 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Proves 

 
 Definició 

 Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents 
alternatives de resposta. L’alumne selecciona una 
resposta entre un número limitat de possibilitats. 

 
 Objectiu 

 Consolidar i avaluar coneixements. 
 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teòrica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Preparació de les activitats d’avaluació i dels criteris o 
indicadors d’avaluació. 
 Revisió de les proves i activitats d’avaluació. 
 Comunicació dels resultats (publicació de notes i dates i/o 
procediment de revisió). 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de les proves i activitats d’avaluació. 
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21. 
Proves pràctiques  
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Proves 

 
 Definició 

 Proves que inclouen activitats, problemes o casos a 
resoldre. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat 
plantejada, plasmant de manera pràctica, els 
coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura. 

 
 Objectiu 

 Consolidar i avaluar coneixements. 
 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Pràctica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 Aula d’informàtica 
 Laboratori (segons l’especificitat de la titulació/ 
assignatura) 

 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Preparació de les activitats d’avaluació i dels criteris o 
indicadors d’avaluació. 
 Revisió de les proves i activitats d’avaluació. 
 Comunicació dels resultats (publicació de notes i dates i/o 
procediment de revisió). 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de les proves i activitats d’avaluació. 
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22. 
Proves orals 
 

Presència del professor
Teoria 
Pràctica 
Aula ordinària 
Aula d’informàtica 
Laboratori 
Despatx del professor 
Extern 
Independent 
Gran grup 
Grup mitjà 
Petit grup 
Individual  

 
Proves 

 
 Definició 

 Són proves que inclouen preguntes obertes i/o tancades 
sobre un tema o aspecte concret. L’alumne ha de 
respondre de manera directa i oral a la formulació de la 
pregunta. 

 
 Objectiu 

 Consolidar i avaluar coneixements. 
 
 Presència del professor 

 Es requereix la presència del professor. 
 
 Naturalesa 

 Teòrica 
 
 Infraestructura 

 Aula ordinària 
 Despatx del professor 

 
 Agrupació 

 Gran grup 
 Grup mitjà 
 Petit grup 
 Individual 

 
 Treball del professor 

 Preparació de les activitats d’avaluació i dels criteris o 
indicadors d’avaluació. 
 Revisió de les proves i activitats d’avaluació. 
 Comunicació dels resultats (publicació de notes i dates i/o 
procediment de revisió). 

 
 Treball de l’alumne 

 Realització de les proves i activitats d’avaluació. 
 

 
 
 
 
 
. 
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QUADRE RESUM DE LES IMPLICACIONS DE LES DIFERENTS METODOLOGIES 
 
 

NATURALESA INFRAESTRUCTURA  AGRUPACIÓ
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1. Activitats introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació 
dels alumnes i presentació de l’assignatura.                           

2. Sessió magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.                           
3. Esdeveniments científics i/o 
divulgatius 

Xerrades, aportacions i exposicions, amb ponents de prestigi, 
per aprofundir en el coneixement de determinades matèries.                           

4. Seminaris 

Treball en profunditat d’un tema (monogràfic). Ampliació i 
relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el 
quefer professional.                           

5. Debats 
Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries 
sobre un tema determinat.                           

6. Presentacions / exposicions 
Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o d’un 
treball (prèvia presentació escrita).                           

7. Resolució de problemes, 
exercicis a l'aula ordinària 

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, 
relacionat amb la temàtica de l'assignatura.                           

8. Pràctiques a través de TIC  
en aules informàtiques 

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en 
un context determinat. Simulacions a través de les TIC.                           

9. Pràctiques a laboratoris 

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en 
un context determinat. Simulacions a través dels diferents 
laboratoris.                           

10. Pràctiques externes (de 
camp/sortides) 

Realització de visites o estades de formació en empreses, 
institucions,... del sector.                           

11. Pràcticum 
Estades de formació de la titulació en general a empreses, 
institucions,... del sector.                           
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NATURALESA INFRAESTRUCTURA  AGRUPACIÓ
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12. Treballs Treballs que realitza l’alumne.                           

13. Fòrums de discussió 
Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes d’actualitat 
relacionats amb l’àmbit professional.                           

14. Estudis previs 
Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució 
d’exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l’alumne.                           

15. Resolució de problemes, 
exercicis 

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, 
relacionat amb la temàtica de l'assignatura.                           

16. Pràctiques a través de TIC 
Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en 
un context determinat. Simulacions a través de les TIC.                           

17. Atenció personalitzada 
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre 
dubtes als alumnes.                           

18. Proves de 
desenvolupament 

Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. 
L’alumne ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar 
els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna 
l’alumne és extensa.                           

19. Proves objectives  
de preguntes curtes 

Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte 
concret. L’alumne ha de respondre de manera directa 
mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La 
resposta que dóna l’alumne és breu.                           

20. Proves objectives  
de tipus test 

Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents 
alternatives de resposta. L’alumne selecciona una resposta 
entre un número limitat de possibilitats.                            

21. Proves pràctiques 

Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. 
L’alumne ha de donar resposta a l’activitat plantejada, plasmant 
de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de 
l’assignatura.                           

22. Proves orals 

Són proves que inclouen preguntes obertes i/o tancades sobre 
un tema o aspecte concret. L’alumne ha de respondre de 
manera directa i oral a la formulació de la pregunta.                           
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