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L’aula inversa: augmentant
l’interès dels alumnes 
pel tema d’estudi 

Enric Espel Masferrer
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunlogia

La motivació inicial va ser voler augmentar l’interès dels alumnes pel tema d’estudi i
fer una classe de màster més participativa. L’alumne tindrà més interès a classe i podrà
participar més si prèviament ha llegit sobre el tema i ja té una base teòrica. 
L’alumne pot tenir un major protagonisme en el seu propi aprenentatge, on el professor
pot guiar aquest procés. 

Què es destaca d’aquest model teòric?

Es passa de fer la classe centrada en el
professor a la transmissió de coneixement
més centrada en l’alumne.
Fora de l’aula cada alumne aprèn al ritme
que necessita. S’estimula el treball
autònom.

Què implica per a un professor
universitari?

S’ha de fer un treball de preparació a l’inici
del curs, però, una vegada fet, ja pot servir
per a cursos posteriors. Les etapes que es
van utilitzar per preparar l’aula inversa són:

1. Trobar una lectura relacionada amb el
tema que es tractarà a classe.

2. Preparar la guia de lectura. 

3. Preparar un qüestionari on-line sobre la
lectura realitzada que permeti a l’alumne
reflexionar sobre el tema llegit. 

4. Programar la data d’accés a la lectura. 
5. Preparar la classe amb més profunditat. 

Canvia la planificació? Què cal ressaltar
de la planificació amb aquesta
metodologia?

La planificació de les classes canvia una
mica, perquè el professor ha de preparar
amb antelació el material de lectura adient
per a la classe que vol fer en aula inversa, i
ha de preparar també el qüestionari
relacionat amb la lectura. 

L’avaluació també pot canviar, perquè amb
l’aula inversa es poden avaluar els resultats
del qüestionari que els alumnes responen
on-line. 
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Quin és el procés d’aprenentatge amb
aquesta metodologia?

L’aprenentatge comença fora de l’aula amb
el treball de l’alumne seguint la guia de
lectura. L’alumne pot necessitar
complementar la informació amb altres
fonts per contestar el qüestionari, amb la
qual cosa s’estimula el treball autònom.

La lectura abans de classe dóna
perspectiva a l’explicació posterior del
professor a l’aula. 

Quan es fa la revisió de 
les respostes al qüestionari 
a classe, l’alumne obté una

mesura del seu progrés.

Quines són les conseqüències o els
principals canvis sobre els materials
docents?

Els materials docents són pràcticament els
mateixos, només cal afegir-hi les guies de
les lectures i els qüestionaris per a aquells
temes que es vulguin adaptar a l’aula
inversa.

I pel que fa al disseny de les activitats?

El flux de les activitats realitzades és:

1. El professor selecciona un article de
revisió que presenta alguns dels
conceptes de la classe, i n’elabora la
guia de lectura.

2. El professor prepara el qüestionari on-
line que inclou preguntes de resposta
múltiple i/o preguntes curtes.

3. L’estudiant llegeix l’article de revisió i
respon el qüestionari on-line, abans de
la classe. 

4. El professor fa la valoració de les
respostes i prepara la classe tenint en
compte els dubtes i errors de
comprensió.

5. El professor imparteix la classe i
presenta els resultats del qüestionari.

6. Al final de la classe l’estudiant torna a
respondre una part del qüestionari inicial
(aquesta activitat és opcional).

7. Comparant les respostes d’abans de la
classe amb les de després, s’obté una
valoració de l’impacte de la classe en
l’aprenentatge de l’alumne.

Com afecta en el treball dins i fora de
l’aula?

El treball de l’alumne fora de l’aula és un
element essencial en aquesta aproximació
docent. Per aquest motiu la lectura ha
d’estar ben triada així com el qüestionari.
El treball a l’aula s’enriqueix per la
preparació prèvia dels estudiants.

Enric Espel
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Suposa canvis en els rols de professor 
i de l’alumne?

Es passa de fer la classe centrada en el
professor a la transmissió de coneixement
més centrada en l’alumne. El professor
guia el procés d’aprenentatge.

Quins recursos poden ajudar a aquest
model?

Les eines utilitzades, la majoria de l’aula
Moodle, són senzilles: tauló d’anuncis,
carpeta de documents on es col·loca la
guia de lectura, i enllaç al qüestionari.

Esquema d’aula inversa basat en el mètode de Alfredo Prieto, Universidad de Alcalá de Henares.

Just in Time Teaching
(ensenyament just a temps)

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

1.
Envia

materials.

3.
Rep,

comprova,
revisa i

bonifica.

Professor

6.
La classe serveix 

per discutir, aplicar 
i exercitar.

7.
Augmenta 

la quantitat
i la qualitat

de la
participació
a la classe.

8.
Millora

l’aprenentatge
i augmenta 

la qualificació
a les

avaluacions.

2.
Estudien,

reflexionen 
i responen

qüestionaris.

Estudiants

Aula

4.
Avalua dificultats 

i prepara la classe 
en funció 

de les respostes 
i necessitats 

dels estudiants.



Quina valoració es pot fer respecte 
a les expectatives inicials?

L’alumne estarà més motivat per aprendre,
farà un treball més constant i probablement
adquirirà un coneixement més sòlid.

I respecte a l’avaluació i l’assoliment de
competències?

Els resultats del qüestionari es poden tenir
en compte per a l’avaluació de l’alumne; de
fet, aquest participa més a l’aula inversa si
aquesta activitat està avaluada. Però, en el
nostre cas, no es van avaluar les respostes
al qüestionari degut al tipus de preguntes
usades. No eren preguntes per qualificar
l’alumne, sinó que anaven adreçades a
saber on havia trobat dificultats
conceptuals per tal d’adaptar la classe
convenientment. 

Quins resultats acadèmics i de dinàmica
de grup cal destacar?

Per determinar el valor formatiu es va
demanar als alumnes que, en acabar la
classe, tornessin a contestar una pregunta
concreta del qüestionari inicial que havien
respost on-line. La majoria va preferir
respondre en format paper i fins i tot de
forma anònima, fet que garanteix la
franquesa de les respostes.

Segons els resultats obtinguts, després de
la classe encara hi havia alumnes amb
dificultat de comprensió. Però cal dir que la
major part dels dubtes eren qualitativament
diferents dels d’abans de la classe. Segons
els comentaris dels alumnes, s’hi veu
clarament una millora de comprensió. 

En general, els estudiants valoraren
positivament l’aula inversa. Hi ha també qui
ho va criticar perquè aquest tipus de
docència exigeix més temps i esforç per
part de l’alumne.

Quins són els reptes o entrebancs quan
s’aplica aquesta metodologia?

Un dels reptes és el propi alumne, que hem
acostumat a que adopti un rol passiu
davant de l’explicació del professor. L’aula
inversa gira aquest concepte perquè
l’alumne agafi més protagonisme en el seu
propi aprenentatge.

Un altre repte és que cal que el professor
es prepari millor la classe ja que els
alumnes arriben més ben preparats a
l’aula. 

Potser hem de començar a
canviar “volum” per “qualitat”
dels continguts apresos per

l’alumne. Si volem alumnes més
creatius, cal que estimulem més

el seu treball autònom.
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