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Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 5 6 Tema 7 Tema 8

Tècniques immunològiques 

realització d’una sessió formativa 

audiovisual per tal de treballar habilitats 

comunicatives i de treball en equip

Curs 12-13: 31 estudiants

Metodologies docents: treballar competències transversals que 

apropin a l’estudiant a les TIC amb les que es trobarà durant el 

desenvolupament de la seva activitat professional (sessions 

audiovisuals)

elaborat pels estudiants



Realització d’una sessió formativa audiovisual

- Treball de continguts corresponents al tema 7

- Treball de competències

• Capacitat crítica i autocrítica (correcció per iguals i autoavaluació)

• Capacitat d’anàlisi, síntesi, de visió global i d’aplicació dels sabers a la 

pràctica

• Capacitat de pressa de decisions i d’adaptació a noves situacions

• Capacitat de col·laborar amb altres i de contribuir a un projecte comú

• Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes

• Capacitat d’expressar-se oralment

• Domini del llenguatge especialitzat 

• Capacitat de buscar, utilitzar i integrar la informació





Llistat de temes 

a escollir

Objectiu

Primera 

activitat (guió)

Segona activitat 

(vídeo)

Temporalitat

Avaluació



En primer lloc, havien de realitzar un informe breu (activitat de síntesi sobre la 

metodologia seleccionada segons un guió establert). 

Definició

Objectiu

Material

Metodologia

Aplicació

Exemple

Bibliografia



En segon lloc, i en base a aquest resum, els estudiants havien d’elaborar un vídeo, 

de no més de 3 minuts, explicant la tècnica. 

Format lliure



De forma presencial, es van visionar alguns treballs seleccionats (10/16) i la 

resta es van poder consultar al Campus Virtual (6/16). 



La valoració de l’informe per part del professor i la del vídeo per part del 

professor i dels estudiants representa un 20 % de la qualificació final:

Informe Vídeo



Cada estudiant va valorar les sessions audiovisuals dels companys i 

la seva pròpia mitjançant una rúbrica. 

Organització de 

l’exposició

Adequació i qualitat

Adequació lingüística

Eficàcia comunicativa

Suport viusal

Altres

Qualificació

professor

Qualificació

per iguals

Autoavaluació

8,7 ± 0,5 8,13 ± 0,7 8,46 ± 0,6



Qualificació professor

Mitjana pregunta 3 (tema 7): 6,1 ± 0,6

Qualificació mitjana de la prova: 6,2 ± 0,5



t cerca 

d’informació

t elaboració

informe

t elaboració

vídeo

3,2 ± 0,5 h 2,3 ± 0,4 h 2,5 ± 0,7 h

Aprenentatge derivat

de l’Informe (1-5)

Aplicació de l’informe

al video (1-5)

4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,2

Utilitat pel futur professional (1-

5)
4,2 ± 0,3 

Dificultats tècniques (1-5)

3,6 ± 0,5 



Utilitat

(1-5)

Interès

(1-5)

Satisfacció

(1-5)

4,8 ± 0,6 4,4 ± 0,6 4,4 ± 0,4 

Consciència dels

criteris de correcció

(1-5)

Utilitat de la rúbrica

(1-5)

5,0 ± 0,0 5,0 ± 0,0 



• ha fet que els estudiants hagin mostrat interès i satisfacció

amb l'experiència i amb la formació rebuda.

• ha estat útil per treballar competències transversals 

comunicatives i de treball en equip (entre d’altres). 

D’aquesta experiència es pot concloure que l’estratègia 

emprada: 

• ha estat útil per treballar continguts de l’assignatura amb 

un rendiment igual al de la classe magistral. 


