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RESUM 

El treball que presentem pretén analitzar el paper de la metodologia d’aula 
inversa en la motivació i interès d’un grup d’estudiants de formació i orientació 
laboral de tres cicles formatius d’un centre públic. A més a més de proposar 
algunes pautes i eines d’aula inversa que afavoreixen l’interès per aquesta 
assignatura. 

Per fer-ho, s’ha realitzat un estudi de disseny mixt que per una banda, recull les 
percepcions de la docent de FOL mitjançant una entrevista, i per l’altra, analitza 
els resultats d’un qüestionari d’elaboració pròpia. L’enquesta s’ha passat a una 
mostra de 67 estudiants i té la finalitat de conèixer la seva opinió sobre el mòdul 
FOL i  el grau de satisfacció amb la metodologia utilitzada a les classes. 

A grans trets, els resultats obtinguts ens diuen que l’alumnat considera que FOL 
és útil per la seva formació i n’està bastant satisfet. A més a més, reconeix 
l’efecte motivador de l’aula inversa i  afirma que aprèn més i entén millor els 
continguts. 

 

 

Paraules Clau: Formació i Orientació Laboral (FOL), motivació, aula inversa, 
cicles formatius, formació professional. 

 

 

ABSTRACT 

The work we present aims to analyse the role of flipped classroom methodology 
in the motivation and interest in a group of students of Professional Training 
subject in three educational cycles of a public centre. At the same time, suggest 
some flipped classroom guidelines and tools that encourage interest in this 
subject. 

To do so, we have carried out a mixed design study that in one hand, collects the 
perceptions of the FOL teacher through an interview, and in the other hand, 
analyses the results of a self-made questionnaire. This survey is given to a 
sample of 67 students to know their opinion on the FOL module and their degree 
of satisfaction with the methodology used in the lessons. 

Broadly speaking, the results obtained tell us that students consider that FOL is 
useful for their training and are quite satisfied with it. In addition, they recognize 
the motivating effect of the flipped classroom and they state that they learn more 
and better understand the contents. 

 

 

Keywords: FOL, motivation, flipped classroom, professional training, vocational 
training, vocational training. 
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1. INTRODUCCIÓ          

Una de les preocupacions i dificultats que afronta a diari qualsevol docent és la 
falta de motivació del seu alumnat, essent un dels factors claus que influeixen en 
el clima escolar i en el rendiment acadèmic de l’alumnat (Herrera i Zamora, 2014; 
García i Domènech, 2000).  

Aquesta problemàtica es repeteix a les diferents etapes educatives, també a 
cicles formatius, quan malgrat tractar-se d’uns estudis post obligatoris que 
l’estudiant ha escollit de manera voluntària, sembla ser que també existeix 
desmotivació i falta d’interès de l’alumnat.  

Per tal de donar-hi resposta, molts centres aposten per un canvi metodològic i ja 
estan treballant amb alguna de les anomenades metodologies actives, com ara 
l’aula inversa, centrades en l’aprenentatge significatiu en un entorn col·laboratiu 
i on l’alumnat assumeix el seu protagonisme en la generació de coneixements 
(Morell, 2009).  

Des de la seva creació per Bergmann i Sams el 2007 són nombrosos els estudis 
tan teòrics i com pràctics dedicats a avaluar aquesta metodologia. Per exemple,  
els de Marshall, Marr i Navk, Novak i Patterson (García, 2016) els quals li  
atribueixen beneficis com els de possibilitar una major atenció sostinguda, el 
desenvolupament crític, un increment de la integració de coneixements,  i on 
l’alumnat és més actiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge (Arraez,et al, 
2018; Kony, 2014; Mc Laughlin et al 2014).  

La majoria d’estudis però, es centren a etapes de primària i secundària (Puerto, 
2021;Ojando et al, 2015; Ferriz, Sebastià i García, 2017), fins i tot la universitària 
(Arraez et al, 2018; Sabaté et al, 2017), però existeix poca investigació centrada 
a cicles formatius que presentin dades sobre la motivació, la percepció de 
l’alumnat sobre el cicle escollit o la seva valoració sobre l’aula inversa. 

Considerant això, i al fet que l’institut on s’ha realitzat les pràctiques incorpora 
per primer cop el treball d’aula inversa a l’assignatura de FOL, semblava 
l’oportunitat perfecte per plantejar un estudi que intenta respondre els següents 
interrogants:  quina opinió té l’alumnat sobre l’assignatura de FOL? L’aula inversa 
és una eina motivadora? Quins recursos i eines d’aquesta metodologia són més 
eficaços per promoure la motivació de l’alumnat de FOL? 

Per fer-ho possible, s’ha entrevistat a una docent de FOL que aplica l’aula inversa 
a tres cicles formatius d’informàtica i comunicació de l’institut Sa Palomera de 
Blanes, i s’ha administrat un qüestionari al seu alumnat per tal de determinar el 
seu grau de satisfacció per l’assignatura, la motivació que els genera i l’opinió 
que els mereix l’aula inversa. Finalment, a partir de les seves aportacions, s’han 
definit un seguit de  pautes i estratègies d’aula inversa efectives per promoure la 
motivació.  

A la primera part del treball s’exposen les preguntes i els objectius d’investigació 
seguit del marc teòric i normatiu en què es fonamenta. A continuació, es  descriu 
la metodologia escollida i el treball de camp dut a terme per a la recollida i anàlisi 
de les dades. La part final, recull els resultats obtinguts i s’exposen les 
conclusions d’investigació més rellevants així com una reflexió personal. 
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2. PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ I OBJECTIUS DE RECERCA  

En els darrers temps, la Generalitat de Catalunya s’està esforçant  a potenciar la 
formació professional, un impuls que passa per presentar l’FP com una opció 
educativa de qualitat, flexible i  innovadora. A més de considerar-la com la millor 
via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral. 
 
En aquesta línia, el departament està treballant  en la reestructuració del model 
curricular de tots els cicles formatius, també en incrementar l’oferta d’estudis 
d’FP i aquest any 2021, ha posat en marxa el Pla de millora del rendiments 
acadèmics i de fidelització de l’alumnat (Dpt.Educació, 2019). L’objectiu és 
disminuir el nombre d’alumnat que abandona els estudis de cicles, essent una 
de les principals preocupacions del departament incrementar la motivació de 
l’alumnat i els seus rendiments acadèmics. 
 
A l’igual que en les altres etapes educatives també en els estudis post obligatoris 
hi ha una preocupació per trobar mecanismes, recursos i estratègies que 
afavoreixin la motivació i promoguin l’interès de l’alumnat pels seus estudis.   
 
És en aquest context on situem el present treball, que pretén donar resposta a 
les següents preguntes d’investigació:   
 

 Quina opinió té l’alumnat de cicles formatius de l’assignatura de FOL? 
 

 La metodologia d’aula inversa esdevé una eina motivadora per l’alumnat 
de l’assignatura de FOL?  

 
 Hi ha diferències significatives d’opinió entre l’alumnat de grau mitjà i 

superior pel fet que aquests últims estan més propers o ja estan 
incorporats al món laboral?  

  
 Quins són els recursos i les eines d’aula inversa més eficaços per 

implementar a FOL i  promoure la motivació de l’alumnat? 
 

Així doncs, partint de les preguntes de la recerca ens plantegem dos objectius 
generals:   

 OG1. Analitzar la influència de la metodologia d’aula inversa en la motivació 
i interès de l’alumnat de FOL. 

 
 OG2. Proposar pautes i estratègies d’aula inversa que afavoreixen la 

motivació i l’interès per l’assignatura de FOL. 
 

I com a objectius específics que se’n deriven volem:  

 OE1. Conèixer l’opinió i interès de l’alumnat per l’assignatura de FOL. 
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 OE2. Saber el grau de satisfacció de l’alumnat envers la metodologia d’aula 
inversa utilitzada a les classes de FOL.  

 
 OE3. Revisar experiències prèvies que han aplicat el model d’aula inversa a 

cicles formatius  i al mòdul de FOL. 
 
 OE4. Identificar si els alumnes de Grau Superior, més propers a la 

incorporació al món laboral, tenen una major interès i motivació per 
l’assignatura de FOL, respecte els alumnes de Grau Mitjà. 
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3. MARC TEÒRIC           

Descrivim en aquest capítol la teoria que fonamenta aquest treball distribuïda en 
tres apartats. En el primer parlem de la motivació en educació. En el segon, la  
relacionem amb la metodologia d’aula i centrem el focus en la metodologia d’aula 
inversa. Per acabar, en el tercer apartat presentem els estudis previs revisats 
relacionats amb aquest tema. 

3.1.La motivació a les aules 

 
La motivació s’ha conceptualitzat de moltes maneres i una definició destacable 
és la que assenyala Trechera (2000), el qual l’entén com “el procés psicològic 
pel qual algú es planteja un objectiu, fa servir els mitjans adequats i manté una 
determinada conducta amb el propòsit d’aconseguir aquest objectiu”. 

Així mateix, convé distingir entre la motivació intrínseca i extrínseca. Segons la 
teoria desenvolupada per G.Canabach (García Sagundo, 2019), la primera es 
dona quan la persona realitza l’activitat únicament pel plaer de realitzar-la, i la 
segona en canvi, es produeix pels avantatges externs que comporta realitzar-la.  

 

Figura 1.  

Distinció motivació intrínseca i extrínseca. Font: www. media.diba.cat/diba 

 

Al llarg dels anys s’han desenvolupat estudis i diferents teories sobre les 
persones i la seva motivació. Algunes de les més conegudes i influents són la 
piràmide de necessitats de Maslow (1954) i la teoria Mc Clelland (1989). 

 
La piràmide de necessitats de Maslow 
 
Abraham Maslow, des d’un enfocament humanista, va descriure una jerarquia 
de necessitats on defensava que a mesura que es satisfan les necessitats més 
bàsiques, les persones desenvolupem necessitats i desitjos més elevats. 
D’aquesta manera, es progressa de les necessitats merament fisiològiques cap 
a les de seguretat, per arribar les més relacionals i transcendentals: sentiment 
de pertinença, autoestima i autorealització.  
 
El progrés d’un estadi a un altre de motivació ve condicionat per la satisfacció de 
les necessitats en els nivell inferiors com veiem a la figura 2. 
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Figura 2.  

Piràmide de Maslow .Font: www.ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/ 

 

 
 
 
La teoria motivacional de Mc Clelland 
 
Mc Clelland en canvi, enfoca la seva teoria bàsicament cap a tres tipus de 
motivadors diferents: 
 

 La necessitat de realització: és l’impuls de desmarcar-se de la resta i tenir 
èxit. Porta a les persones a imposar-se a ells mateixos metes més 
elevades. 

 La necessitat de poder: la necessitat d’influir i controlar els altres, la 
necessitat de ser reconeguts pels altres. Normalment són persones que 
lluiten perquè es respectin i predominin les seves idees. 

 La necessitat d’afiliació: la persona intenta ser acceptada per les persones 
que l’envolten. 
 

En l’àmbit educatiu, si entenem la motivació com el motor que facilita 
l’aprenentatge o com  la defineixen Herrera i Zamora, (2014): “l’interès que té 
l’alumne pel seu propi aprenentatge o per les activitats que el condueixen a 
aquest aprenentatge”, es fa evident la importància de buscar estratègies 
d’ensenyament-aprenentatge, així com realitzar activitats que potenciïn la 
motivació i despertin l’interès de l’alumnat . Perquè sovint, estan més preocupats 
per aprovar que per aprendre (Mieres, Alvárez i Rodríguez, 2007).  

Segons van establir Núñez i González Pumariega l’any 1995 (García San 
Segundo, 2019) perquè l’alumnat aprengui un cert coneixement és necessari tant 
que pugui fer-ho (en certa manera que tingui la capacitat d’adquirir tal 
coneixement) com que vulgui fer-ho, per la qual cosa necessita certs nivells de 
motivació i predisposició a l’aprenentatge.   

Per altra banda, si parlem dels factors que incideixen en la motivació de 
l’alumnat, no hi ha un acord unànime al respecte però diferents autors han fet les 
seves contribucions al respecte, com la de García i Domènech (2000) els quals 
diferencien dos tipus de variables que condicionen la motivació que determinen 
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i regulen l’elecció de les conductes, l’inici d’aquestes i l’esforç de persistència en 
la seva execució fins que s’assoleixen els objectius proposats:

 Variables contextuals (la situació educativa): el docent, els iguals i el 

contingut/tasca. 

 Variables personals: els coneixements, destreses/habilitats, les 

percepcions i creences (d’un mateix i de la tasca) i les emocions.           

L’estudi de la motivació en relació amb l’aprenentatge escolar remet a l’intent de 
comprendre què és el que serveix d’incentiu a l’alumne per a realitzar aquell 
aprenentatge, i com es reflecteix això en elements com el grau d’acceptació o 
refús de les tasques escolars i la major o menor tendència a perseverar en la 
realització d’aquestes tasques (Miras i Onrubia, 1997). 

Com assenyala Lopez (2018) no hi ha una solució fàcil per explicar la falta de 
motivació que podem observar en un alumne  però si que creiem que és cabdal 
que com a docents sapiguem què motiva als nostres alumnes i què podem fer 
per millorar la motivació i l’interès a les nostres classes.  

 
En aquest sentit, Jordi Mallart (2007) en el seu estudi sobre la didàctica de la 
motivació, va revisar les teories de la motivació a fi d’extreure’n principis 
d’actuació pràctica, arribant  a sintetitzar un total de 39 principis generals sobre 
la motivació de l’aprenentatge dels quals volem destacar-ne aquí alguns:  
 

1. No hi ha cap alumne sense motivació: convé aprofitar la curiositat natural. 
 

2. L’alumne pot estar motivat per si mateix, però si no ho està, correspon al 
professorat d’incentivar-lo. 
 

3.  Allò que motiva un alumne potser no motiva el seu company. Cal tenir en 
compte el caràcter, nivell d’aspiracions i possibilitats de cadascú. 
 

4. La motivació és important durant totes les fases de l’aprenentatge, no 
només al principi. 
 

5.  L’aprenentatge cooperatiu és de millor qualitat i més motivador que no 
pas el competitiu. 
 

6. L’entusiasme del professor constitueix un dels incentius més eficaços. 
 

7.  Les tasques noves resulten més motivadores que no pas les repetitives. 
A la novetat, hi afegirem la varietat. 
 

8. El treball lliure i autònom és més motivador i augmenta l’autoestima. 
 

9. L’avaluació dels progressos augmenta la motivació intrínseca si 
s’ofereixen els resultats als interessats. 
 

10.  La relació amb la realitat i amb la pràctica també és una altra font de 
motivació. Cal acostar la classe a la vida i obrir-la al món, partir de 
l’experiència. 



Capgirem l’aula de FOL!                                                                     Nini Pallarols Hortal 
L’aula inversa i la motivació de l’alumnat                                    Especialitat FOL 2020-2021 

10 
 

Aconseguir que l’alumnat estigui motivat és un dels grans reptes de l’educació 
actual, i es fa necessari impulsar estratègies i metodologies per tal d’evitar 
l’avorriment, desmotivació i desinterès. 

Les accions a emprendre apunten clarament cap a un canvi de metodologies 
tradicionals per altres en les quals l’alumnat sigui part del seu procés 
d’aprenentatge, que fomentin una aula més participativa, amb un clima més 
agradable i on l’alumnat pugui sentir-se més motivat i predisposat a aprendre 
(García San Segundo, 2019).  

 

3.2. La metodologia a l’aula 

Les metodologies actives 

Els canvis socials que vivim en les darreres dècades generen també canvis a les 
centres educatius i presenciem com poc a poc noves estratègies, eines i recursos 
s’incorporen a les aules per ajudar en el desenvolupament de les competències 
de l’alumnat i preparar-los per la societat del segle XXI.  

Així, el model tradicional de treball a l’aula on la funció del docent és el de 
transmissor del coneixement i l’alumnat el seu receptor, es van substituint poc a 
poc per mètodes on l’alumnat desenvolupa un paper actiu (Morell, 2009). Són el 
que coneixem per metodologies actives d’ensenyament (Benito i Cruz, 2005). A 
la figura 3 es mostren les més representatives, entre les quals hi ha l’aula inversa, 
també coneguda per Flipped Classroom, en la que centrarem la nostra atenció 
en aquest estudi.   

 
Figura 3.  

Visual Thinking sobre Metodologies actives per al segle XXI. Font: www.avillan1.wordpress.com 

 

 

http://www.avillan1.wordpress.com/
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La metodologia d’aula inversa o Flipped Classroom 

La Flipped Classroom o aula inversa, neix als Estats Unitats de la mà de dos 
professors de química, Bergmann i Sams (2006) i consisteix en invertir el procés 
natural de la classe tradicional, fent que l’alumne estudiï els continguts a casa o 
fora de l’aula, mitjançant diverses eines TIC i dedicar el temps de classe a posar 
en comú els continguts, resoldre dubtes, practicar i desenvolupar habilitats 
concretes (Salas i Sánchez, 2017).  
 
El rol del docent es transforma, i passa de ser un expert en continguts a un 
facilitador de l’aprenentatge. Alhora, es converteix en un dissenyador i productor 
de recursos adaptats a les necessitats del seu alumnat.   
 
Per tant, l’alumnat treballa habilitats de forma autònoma i després a l’aula, 
conjuntament amb els companys, treballen altres tipus de competències. El fet 
de traslladar la teoria fora de l’aula, deixa un espai de temps al docent durant la 
classe per dedicar a l’alumnat de manera individual, per atendre necessitats però 
també per conèixer millor les seves habilitats, personalitzant així, les estratègies 
d’ensenyament- aprenentatge.  
  
 

 
Figura 4.  

Diferències model tradicional versus invertit. Publicat per Manuel Peña (2016). Font: monografias.com 

 

           
 
 
Entre les virtuts que se li atribueixen destaquen una major atenció sostinguda, el 
desenvolupament del pensament crític, un increment de la integració de 
coneixements (Arráez, Lorenzo,  Gómez, Lorenzo, 2018) i ser més actius en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge, la qual resulta clau per arribar a un major 
nivell de retenció dels continguts (Kong, 2014;MCLaughlin et al., 2014).  

Una altra característica d’aquest model és que integra les TIC com a recurs 
pedagògic i no merament tècnic. Aquest ús pedagògic atorga a l’ensenyament 
innovació i millora potencial i se’n beneficien tant els docents, amb un ampli 
ventall de recursos i eines digitals per preparar les classes, com  l’alumnat, que 
utilitza i aprèn a treballar amb diferents eines TIC. 
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Aula inversa i aprenentatge invers 

Convé ara aclarir breument els conceptes d’aula inversa i aprenentatge invers, 
ja que sovint s’utilitzen indistintament malgrat no sé el mateix. L’aprenentatge 
invers és un enfocament que transforma la dinàmica de la instrucció, es 
desenvolupa en un ambient interactiu on el docent guia l’alumnat mentre aplica 
conceptes i s’involucra en el seu aprenentatge de manera activa (EduTrends, 
2014). 
 
Per altra banda, l’aula inversa consisteix en assignar a l’alumnat textos, vídeos i 
continguts addicionals per revisar fora de classe. I en aquest cas, el temps a 
l’aula no implica necessàriament un canvi en la dinàmica de la classe, per tant, 
pot portar cap a  un aprenentatge invers o no (Arfstrom, 2014). 
 
Aquest és un tema que fins i tot Bergmann i Sams, creadors del mètode, han 
reconegut que s’ha produït una mala interpretació del model, potser perquè 
inicialment ells mateixos van posar molt d’èmfasi en la creació de vídeos, quan 
l’aprenentatge invers va molt més enllà, com hem vist.  
 
En el cas d’aquest treball utilitzarem indistintament ambdós conceptes per referir-
nos-hi, ja que el model que es segueix al centre on portem a terme aquesta 
investigació desenvolupa un model més proper a l’aprenentatge invers. 
 
  
Figura 5.  

Infografia diferències aula inversa i aprenentatge invers. Font: compartirpalabramaestra.com 
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3.3. Revisió d’experiències prèvies 

Estudis sobre a motivació de l’alumnat de FOL 

L’alumnat de cicles formatius que manifesta poca motivació i interès pels seus 
estudis pot fer-ho per diferents motius. Potser relacionats amb expectatives no 
acomplertes sobre el cicle escollit, potser perquè no s’ha escollit els estudis que 
un realment volia, o senzillament per sentir-se pressionat per l’entorn familiar.  
 
El fet és que respecte el mòdul de FOL, l’alumnat, en termes generals sembla 
que mostra cert rebuig  i falta d’interès per una assignatura que a grans trets, vol 
dotar-lo de mecanismes i eines que li permetin conèixer aspectes rellevants del 
funcionament del mercat laboral actual (Minetti, 2010).  
 
Si bé es tracten continguts teòrics i de legislació, FOL està concebut per tenir un 
alt component d’aplicació pràctica i d’utilitat per la vida laboral i professional.Tot 
i així,  potser perquè és un mòdul transversal present a tots els cicles formatius, 
l’alumnat pot percebre’l menys relacionat i vinculat amb la resta de mòduls que 
cursa. Això, sumat al fet que normalment la resta de mòduls d’FP tendeixen a 
ser més pràctics, fa que el concepte que es té de FOL quedi  sovint desvirtuat.  
 
Hi ha pocs estudis fins ara dedicats a conèixer l’opinió, l’interès i percepció que 
té l’alumnat sobre FOL. Braga, en el seu estudi, (Braga, 2017), va preguntar a 
l’alumnat de cicles de grau superior la seva opinió sobre la utilitat pràctica del 
mòdul arribant a diferents conclusions:  
 

 L’alumnat en prou feines reconeix l’aplicació pràctica del mòdul pel seu 
futur laboral. 

 Els continguts són poc útils a l’hora d’afrontar la resta de mòduls del cicle 
i finalment. 

 Els continguts  estan desvinculats de la resta d’assignatura del cicle que 
cursen. 

 
El segon estudi que extreu opinions de FOL és el d’un estudiant de màster 
(Mojena, 2019), el qual fa una aproximació a l’opinió i motivació de l’alumnat a 
través d’una enquesta a 120 alumnes de FOL de 10 cicles formatius diferents 
d’un mateix centre de Valladolid.  
 
Les dades obtingudes destaquen que només un 10% de l’alumnat creu que FOL 
no és útil, un 74% pensa que és assignatura necessària per quan comencin a 
treballar i a la pregunta sobre si considera FOL una assignatura important dins 
el seu cicle formatiu, el 64% opina que sí, davant d’un 13,3% de respostes 
negatives. L’estudi també constata que hi ha diferències significatives entre el 
que pensa l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà i superior.   
 
Finalment, es conclou que  les metodologies usades pel docent i la interacció 
entre professor-alumne influeixen directament en com se sent l’alumne dins de 
l’assignatura. 
Creiem que aquest treball és rellevant primer de tot perquè que té com a objectiu 

conèixer l’opinió de l’alumnat sobre l’assignatura de FOL, que com hem vist  és 

una de les qüestions que també ens plantegem en el present treball;  i en segon 



Capgirem l’aula de FOL!                                                                     Nini Pallarols Hortal 
L’aula inversa i la motivació de l’alumnat                                    Especialitat FOL 2020-2021 

14 
 

lloc, pel tamany (120 persones) i diversitat de cicles que analitza (10), poc 

habitual en els treballs existents que normalment extreuen les dades d’un mateix 

cicle i amb una mostra petita de participants.   

 

Estudis sobre l’aula inversa i la motivació 

Un estudi realitzat a la Universitat de la Rioja (Puerto, 2021) arriba a la conclusió 
que aquest model pedagògic té un efecte altament positiu en la millora de 
l’aprenentatge de l’alumnat, en el seu rendiment i en la motivació, així com en el 
compromís i  interacció entre alumne i docent.  

En aquest sentit, trobem una extensa literatura documentada sobre l’aplicació 
d’aquesta metodologia tant a primària i secundària com en estudis universitaris, 
però és més difícil trobar investigacions referents a cicles formatius. 
 
A tall d’exemple, de primària i secundària destaquem la recerca de Ferriz, 
Sebastià i García (2017) o l’estudi d’Ojando et al. (2015) on s’avalua la 
implementació de l’aula inversa a tres escoles de primària de Barcelona, 
concloent que l’aula inversa és viable per augmentar la motivació i l’estat d’ànim 
de l’alumnat de l’assignatura d’educació física. 
 
També a nivell universitari trobem investigacions que s’interessen per la 
satisfacció de l’alumnat, com el de Arraez et al. (2018) i  el de Sabaté et al. (2017) 
que descriuen les percepcions de l’alumnat de magisteri i d’infermeria 
respectivament després haver cursar una assignatura amb aquesta metodologia.  
 

Estudis sobre l’aula inversa a cicles formatius i a FOL  

Malgrat hem esmentat que fins ara hi ha pocs estudis dedicats a cicles, hi ha 
algunes investigacions fetes. L’estudi realitzat per Salas i Sánchez (2017)  fa una 
revisió d’experiències de Flipped Classroom a la formació professional amb 
l’objectiu d’explorar si els efectes positius que s’han demostrat en altres etapes 
educatives també s’estenen a la FP. 
 
L’estudi constata l’existència de poques experiències a FP i per aquest motiu 
Salas també hi integra treballs de nivell universitari ja que en la data de l’estudi 
(2017) només havia trobat una recerca anterior a formació professional 
(Fernández i Guerra, 2016), la qual a  través un  estudi  transversal arribava a la 
conclusió que l’aprenentatge invers millora el rendiment i és més motivador que 
el tradicional perquè promou la investigació i reflexió. 
 
En la resta d’estudis de nivell universitari revisats per Salas i Sánchez es conclou 
que s’aprecien millores  en el pla didàctic, especialment pel que fa referència a 
la motivació de l’alumnat respecte l’aprenentatge. 
 
A dia d’avui, quatre anys més tard, trobem alguns treballs més que relacionen 
cicles formatius i l’aprenentatge invers com és el cas del treball final de màster 
realitzat per Puebla (2019) on també es fa una revisió de les experiències prèvies 
existents. L’autor destacar l’estudi de Calvo i el de González et al. En ambdós 
casos s’apliquen  enquestes de satisfacció a un mostra petita.  
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González et al. (2017) obté uns resultats que indiquen l’efecte motivador de les 
eines digitals,  i en el cas de Calvo (2017) que la implementació del model havia 
augmentar la motivació i millorat substancialment els resultats acadèmics de 
l’alumnat.  
 
Si revisem ara, els treballs existents d’aula inversa al mòdul de FOL, trobem dues 
experiències diferents. La primera  és la recerca de Pous (2019), la qual planteja 
els avantatges i inconvenients del model i fa una proposta d’intervenció per 
aplicar l’aula inversa a la unitat didàctica de Treball en equip i Resolució de 
Conflictes en un cicle de grau mitjà de Gestió administrativa. 
Convé destacar que no s’ha posat en pràctica la intervenció dissenyada ni 
analitzat el grau d’acceptació per part de l’alumnat.  
 
I la segona i més recent, és d’Ariadna Rafart (Rafart, 2020) que va dedicar el seu 
treball final de màster a desenvolupar la unitat formativa de Prevenció de Riscos 
Laborals amb metodologia d’aula inversa per tal de motivar i despertar l’interès 
de l’alumnat del cicle formatiu de Gestió Administrativa d’un institut de Banyoles. 
En les seves conclusions l’autora apunta que el mètode propicia l’atenció 
individualitzada, la motivació i l’adaptació al ritme individual i facilita que l’alumnat 
pugui dedicar més temps a la pràctica.  
 
Com en el cas anterior però, la proposta tampoc s’ha posat en pràctica i per tant, 
sense una anàlisi de resultats no es pot assegurar ni demostrar amb fonament 
que l’aula inversa a cicles formatius hagi aconseguit un gir en la visió del mòdul 
de FOL en  l’alumnat.  
 
Un cop realitzada la revisió d’antecedents existents, podem evidenciar la falta 
d’estudis que avaluïn l’aplicació pràctica de la metodologia d’aula inversa a FOL 
ja que trobem propostes d’intervenció però poques avaluacions i anàlisis.  
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4. MARC NORMATIU          

D’acord amb el preàmbul IV de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) s’estableix que: “necesitamos 
propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de 
forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje (...). 
La globalización y el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta 
su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar 
una tarea”. 

En l’àmbit català, el Preàmbul de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació 
(LEC), esmenta que constitueix un dels seus objectius facilitar el marc 
institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del 
sistema educatiu a Catalunya. Així mateix, l’article 84 esmenta que cal afavorir 
que l’acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació, i 
l’article 85 insta a la consolidació de bones pràctiques educatives. 
 
D’igual manera, l’ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el 
reconeixement de la innovació pedagògica, recollit també a l’article 84.1 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació, estableix que el Departament 
d’Ensenyament ha d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes 
d’innovació pedagògica i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat 
d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, socials i professionals, 
l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i organitzativa 
dels centres i el desenvolupament del seu projecte educatiu.   

També el Departament d’Educació (2017) descriu els àmbits d’innovació 
pedagògica, i entén que “la innovació pedagògica ha de respondre a una 
demanda social objectiva i alhora compatible amb el marc dels valors i principis 
rectors que estableix la Llei d’Educació de Catalunya”. Així mateix,  considera les 
Metodologies i Recursos per a la millora de l’ensenyament-aprenentatge, com 
un dels tres àmbits d’innovació pedagògica entenent que: 

 “Actualment, la innovació s’identifica amb nous recursos, eines i pràctiques 
pedagògiques adreçades a desenvolupar les competències que l’alumnat 
necessita per al seu èxit personal, acadèmic i professional. En termes generals, 
aquestes pràctiques s’emmarquen en models pedagògics que situen l’alumne 
com a actor principal del seu aprenentatge i que atorguen al professor el rol de 
motor i guia de l’alumnat durant aquest procés. (...) 

(...) Des d’aquest punt de vista poden ser considerats pràctiques i recursos per 
a la innovació educativa aquelles que reforcin o impulsin el treball col·laboratiu i 
cooperatiu entre l’alumnat, que fomentin la seva creativitat i el seu esperit crític”. 

Així mateix, al Decret 284/2011,  d’1 de març, d’ordenació general de la formació 
professional inicial, així com els Decrets 193/2013 de 9 de juliol i 199/2015 de 15 
de setembre, els quals estableixen els currículum dels cicles formatius de graus 
mitjà i grau superior de Sistemes Microinformàtics en Xarxa, Administració de 
Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Web, que són 
objecte de la nostra recerca, estableixen com a capacitats clau a desenvolupar 
per l’alumnat: 
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les capacitats d’autonomia, innovació, organització del treball, responsabilitat, 
relació interpersonal, treball en equip i  resolució de problemes. Afegeix que és 
l’equip docent el responsable de potenciar l’adquisició d’aquestes capacitats clau 
a partir de les activitats programades.  
 
Pel que fa a l’Institut sa Palomera, en capítol 6 del Projecte Educatiu de Centre 
sobre les prioritats i objectius educatius contempla com a objectiu prioritari del 
centre el de “Fomentar l’ús de metodologies actives i innovadores entre el 
professorat per a l’ensenyament de les diferents matèries”. 

També en el capítol 6.4 del mateix document, corresponent a la metodologia a 
l’aula, s’esmenta la necessitat de centrar l’acció educativa en l’alumnat per 
aconseguir que l’alumne sigui l’autèntic protagonista del seus aprenentatges 
sempre orientats i estimulats pels professors. L’alumnat aprèn a aprendre 
donant-li recursos per tal que es faci preguntes, formuli hipòtesis, faci recerca 
d’informació, arribi a les seves conclusions, s’expressi i faci els seus raonaments. 

Així doncs, per tot el que s’ha esmentat fins ara, podem afirmar que la present 
recerca és totalment idònia i està emmarcada i recolzada per la llei educativa 
vigent i els documents de centre de l’institut Sa Palomera. 
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5. MARC METODOLÒGIC        
            

5.1. Disseny de la recerca 

 
D’acord amb les preguntes d’investigació, els objectius finalment plantejats i el 
marc teòric que el sustenta, hem escollit una metodologia d’investigació mixta, 
ja que amb la combinació de tècniques d’investigació qualitativa i quantitativa en 
un procediment concurrent, s’espera explicar i comprendre millor l’objecte 
d’estudi (Rodríguez-Gómez, Valldoriola 2009). 

Per tal de conèixer l’opinió de l’alumnat sobre l’assignatura de FOL i el seu grau 
de satisfacció amb la metodologia d’aula, hem fet servir el mètode d’investigació 
qualitativa, utilitzant la metodologia d’enquestes d’estudi transversals, donat que 
s’han recollit les dades en un moment determinat i d’un mateix grup de persones.  
 
S’ha escollit  per ser un dels mètodes més emprats en educació quan el que es 
pretén, com és el cas d’aquesta recerca, és descriure i comprendre les 
percepcions d’una determinada població en relació amb l’objecte d’estudi 
seleccionat, en aquest cas, la metodologia d’aula inversa. 
 
Addicionalment per aprofundir amb les informacions i incorporar també la veu de 
la docent de FOL, s’ha utilitzat el mètode d’investigació qualitativa, utilitzant la 
investigació fenomenològica, si cap l’opció més característica de la investigació 
qualitativa que ens ajuda a comprendre determinats fenòmens educatius, des de 
la perspectiva i de les experiències personals de les persones implicades en el 
fet educatiu (Rodríguez-Gómez, 2019). 
 
Per altra banda, la utilització d’aquests dos mètodes d’investigació han permès 
recollir algunes eines, recursos i estratègies de la metodologia que propicien la 
motivació de l’alumnat per FOL. 
 

5.2. Participants 

 
La selecció de la mostra s’ha dut a terme per mostreig probabilístic  conglomerat  
ja que tots els participants han estat seleccionats per pertànyer a diferents aules 
de l’assignatura de  FOL de l’institut. 
 
Mètode quantitatiu 
La mostra la conformen 67 persones, d’una població total de 260 alumnes de 
cicles formatius de la família d’Informàtica i Comunicació de l’institut Sa 
Palomera, que és l’alumnat que cursa FOL en els 3 cicles que s’ofereixen. La 
mostra es distribueix de la següent manera:  
 

 Cicle formatiu grau superior d’ASIX i de DAW: 17 persones en total,  8 
alumnes a ASIX i 9 alumnes a DAW.  

 
 Cicle formatiu grau mitjà SMX: 50 persones distribuïdes en 3 grups 

classe: SMX A: 16 alumnes, SMX B: 17 alumnes, SMX C: 17 alumnes. 
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Convé tenir en compte que aquests cicles estan integrats majoritàriament per 
nois, essent 4 la presència total de noies, totes alumnes de la mateixa aula de 
SMX. 
Important destacar també que una  part de l’alumnat de primer curs de grau mitjà 
arrossega dèficits d’aprenentatge i en els primers cursos cal lluitar contra 
l’abandonament.  

Altres dades a destacar sobre el perfil general de l’alumnat de cicles és l’elevat 
percentatge d’alumnat de diferents orígens i procedències. El perfil sociocultural 
familiar és mitjà-baix, alguns amb dificultats econòmiques i/o problemàtiques 
socials, i la presència del català a l’entorn familiar és minoritari.   

 

Mètode qualitatiu: 
La mostra la conforma la professora que imparteix el mòdul de FOL, l’única de la 
seva especialitat d’un total de 18 docents de cicles. 
 

5.3. Instruments de recollida  i tractament de les dades  

 
Instruments quantitatius 
 
Pel que fa a tècniques i instruments de recollida de la informació quantitativa s’ha 
elaborat un qüestionari mitjançant Google Forms. El qüestionari, anònim i de 
participació voluntària, està composat per un total de 62 ítems, la majoria 
preguntes tancades amb alternativa de resposta basades en escala tipus Likert 
amb quatre opcions possibles de resposta (1 gens d’acord, 2 poc d’acord, 3 
bastant d’acord i 4 molt d’acord) i algunes preguntes de resposta Sí/No/No ho 
sé. S’inclouen 2 preguntes finals obertes per recollir informació més àmplia i  
augmentar la flexibilitat de l’instrument i poder aprofundir en el tema de la recerca 
(Hernández et al., 2014). 
 
Seguint les recomanacions de Bautista i Estañan (2017) hem organitzar el 
qüestionari en diferents blocs començant per preguntes que no plantegin 
problemes excessius i més generals, per anar introduint-ne de més específiques.  
 
Per determinar la motivació de l’alumnat per l’assignatura de FOL, el seu grau 
de satisfacció i l’opinió sobre l’experiència de la metodologia d’aula inversa, el 
qüestionari està dividit en cinc blocs diferents (veure annex 1, pg.40) i ha estat 
validat prèviament per la docent de FOL i la psicopedagoga del centre, les quals 
han realitzat petites modificacions de correcció i ajustaments per millorar-ne la 
comprensió. 
 
El tractament i anàlisi de les dades s’ha fet a través de les prestacions del propi 
formulari de Google Forms juntament amb el programa Excel, analitzant les 
dades amb conceptes d’estadística descriptiva  per obtenir les freqüències de 
resposta  i els percentatges corresponents a cada ítem.  

Per altra banda, les respostes corresponents les dues preguntes obertes s’han 
analitzat qualitativament categoritzant les respostes rebudes pel tipus de 
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contingut, analitzant la seva freqüència d’aparició de cada tema podent estimar 
la freqüència amb la que s’esmenta (veure annex 1, pg.52)  

Així mateix, hem triangulat els resultats amb els d’estudis similars que han tingut 
en compte els mateixos ítems, els quals estan referenciats i descrits en el marc 
teòric d’aquesta recerca. Aquesta triangulació de dades ha de permetre 
comparar els resultats i extreure’n noves conclusions així com contribuir a 
generar més fons documental  relatiu a la motivació i a l’aula inversa que pugui 
ser consultada per altres estudis. 

 

Instruments qualitatius 

Pel que fa al a part qualitativa de la recerca, l’instrument de recollida d’informació 
escollit ha estat l’entrevista semiestructurada a la docent de FOL. El guió elaborat 
s’ha fet a partir dels objectius de la investigació. La finalitat és obtenir la seva 
opinió i percepcions sobre la motivació i interès del seu alumnat, resoldre dubtes 
i ampliar informació sobre l’aula inversa i  l’assignatura de FOL. Creiem que és 
un bon complement a les informacions obtingudes en la part quantitativa de la 
investigació. Ens interessava que l’entrevistada expliqués la seva experiència 
personal, les seves impressions i valoracions sobre el tema d’estudi (veure annex 

2, pg.56). 

El  guió de l’entrevista semiestructurada, com assenyala Garcia (2007), conté els 
temes i subtemes que ens interessa tractar d’acord amb els objectius de l’estudi, 
a mode d’esquema obert i flexible que volem serveixi per orientar la conversa 
però tenint  sempre en ment que els que ens interessa per sobre de tot és recollir 
el flux d’informació que lliurement aporta la persona entrevistada. 

L’entrevista, també ha estat validada per la psicopedagoga de l’institut abans de 
la seva redacció definitiva.  
 
El tractament i anàlisi de les dades recollides en l’entrevista l’hem fet a través del 
procediment conegut com anàlisis de contingut, consistent en identificar el 
contingut important i organitzar-lo en categories (Fàbregas et al., 2016) en relació 
als objectius de la recerca (Valero, 2018), d’aquesta manera ordenem la 
informació i en facilitem la posterior interpretació (veure annex 2, pg.64). 
  
 

5.4. Treball de camp i aspectes ètics 

 

Procediment  i planificació del treball de camp  

Un cop validats ambdós instruments hem procedit a la recollida d’informació, 
duta a terme durant la tercera setmana d’abril de 2021. 
Pel que fa als qüestionaris a l’alumnat, s’han passat durant les classes de FOL 
de cada cicle, compartint el qüestionari a través del classroom de l’assignatura.  
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Aspectes ètics 

A cada inici de la classe hem fet una breu presentació de la recerca i dels seus 

propòsits, i s’ha informat de la naturalesa voluntària i anònima del qüestionari per 

tal de respectar la confidencialitat de les dades i complir amb els principis ètics.  

Així mateix, per garantir el tractament adequat de les dades personals  a l’inici 
del qüestionari es sol·licita el consentiment informat amb l’obligatorietat de la 
seva acceptació per accedir a la resta de l’instrument.  

Els participants a l’estudi són tots majors de 16 anys i per tant, tal i com descriu 
l’article 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), no es requereix autorització 
de les figures tutores en majors de 14 anys  tot i que és imprescindible que 
s’expressi la informació de manera “concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil 
accés, amb un llenguatge clar i senzill, en particular qualsevol informació dirigida 
específicament a un nen/a”. 

Per altra banda, l’entrevista a la docent de FOL s’ha fet al mateix centre i ha estat 
enregistrada en àudio per fer-ne la posterior transcripció. Previ a l’inici de 
l’entrevista s’ha signat el consentiment informat (veure annex 3, pg.67), en el qual 
s’inclou la forma en què serà tractada i emmagatzemada la informació, per 
assegurar-ne la confidencialitat, anonimat, seguretat i difusió de la mateixa 
(Fàbregas, Meneses, Rodríguez i Paré, 2016).    
 

Finalment, amb voluntat també de respectar els aspectes ètics i vetllar per la 
transparència, totes les citacions realitzades al llarg del projecte s’han realitat 
d’acord amb la normativa APA.  

 

Temporalització treball de camp 

A la figura 1 es detalla la planificació seguida del treball de camp i la seva 
temporalització. 

 

Taula 1.  

Planificació temporal marc teòric, treball de camp i anàlisi resultats 

 
 TEMPORALITZACIÓ DETALLS 

MARC TEÒRIC 12/03 a 23/04/21  

Lectura i selecció documental 
motivació i aula inversa 
 

 
15/03 a 12/04/21 

Recerca bibliogràfica sobre 
motivació alumnat, aula inversa i 
metodologies a l’aula. 

Recerca i anàlisi d’estudis similars  
 
 

 
22/03 a 12/04/21 

Recerca i anàlisi d’estudis similars 
sobre la motivació a cicles  
formatius i l’aula  inversa a FOL 

Elaboració del marc teòric i 
normatiu 

 
12/04 al 22/04/21 

Recerca documental i redacció final 
del mar teòric i de la normativa 
relacionada amb la recerca 

TREBALL DE CAMP 19/03 a 23/04/21  

Disseny preguntes qüestionari i 
entrevista docent 

 
29/03 a 11/04/21 

Esborrany preguntes qüestionari 
alumnat i bateria de preguntes 
entrevista docent de FOL  
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Validació del qüestionari i 
l’entrevista  

 
12/04 al 16/04/21 

Validació del qüestionari per part 
de la docent i de la psicopedagoga 
del centre i aprovació per part de 
l’equip directiu 

Disseny qüestionari final Google 
Forms i Guió entrevista docent 

 
16/04 al 18/04/21 

Elaboració del qüestionari a través 
de la plataforma Google Forms i 
redacció final del guió  entrevista 

Aplicació qüestionari alumnat SMX 
1A i 1C 

 
20/04/21 

Es passa el qüestionari a l’alumnat 
prèvia explicació de la finalitat de la 
recerca i consentiment informat 

Aplicació qüestionari alumnat SMX 
1B, ASIX i DAW 

 
22/04/21 

Es passa el qüestionari a l’alumnat 
prèvia explicació de la finalitat de la 
recerca i consentiment informat 

Realització entrevista docent FOL  
22/04/21 

Es fa l’entrevista presencialment a 
l’institut i es grava en àudio  

ANÀLISI DE RESULTATS 24/04 al 4/05  

Buidatge de qüestionaris i 
transcripció entrevista 

 
24/04 al 26/04/21 

Es fa transcripció de l’entrevista 
docent i buidatge de les dades a 
Excel i la pròpia plataforma Google 
Forms 

 
Anàlisi de les dades  

 
26/04 al 30/04/21 

Es fa l’anàlisi estadístic de les dades 
i la triangulació amb dades d’altres 
estudis 

 
Redacció de les conclusions i 
discussió  

 
1/05 al 4/05/21 

Es redacten les conclusions extretes 
en relació amb els objectius inicials 
plantejats així c om la redacció final 
que incorpora les limitacions de 
l’estudi i futures línies 
d’investigació possibles 

 

5.5.  Anàlisi crítica de la metodologia emprada 

 
Decidida la metodologia mixta combinant tècniques quantitatives i qualitatives 
per obtenir dades més completes que ens permetin aprofundir i comprendre 
millor l’objecte d’estudi, s’ha decidit l’instrument de recollida d’informació més 
adequat en cada cas.  
 
Pel que fa a l’alumnat, teníem clar que havia de ser a través d’un qüestionari  que 
englobés els aspectes relacionats amb la satisfacció per FOL, la motivació per 
l’assignatura i l’opinió sobre l’aula inversa. 

Amb tot, també s’ha valorat la possibilitat de passar, com a complement, un 
segon test de motivació validat en estudis anteriors: test de motivació EME, 
qüestionari MEVA o algun qüestionari de clima motivacional a l’aula, però tots 
els recursos consultats o bé no acabaven d’encaixar amb aquest estudi o bé han 
estat descartats per la seva complexitat d’anàlisi. 

Un altre aspecte important és que considerem important utilitzar un sol 
instrument amb l’alumnat. Primer, per facilitar les ganes a participar-hi. En segon 
lloc  perquè per temes de calendari i organització només disposàvem d’una petita 
estona amb cada curs. I finalment, perquè pretenem triangular dades amb 
estudis existents, i per tant, en algunes seccions calia incorporar les mateixes 
preguntes.   

Per tal de facilitar la participació en el qüestionari,  s’ha passat dins l’horari lectiu 
utilitzant el mateix classroom de l’assignatura. Existia el temor que si s’enviava 
individualment per mail, el percentatge de participació seria baix. 
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6. ANÀLISI DE RESULTATS         

En aquest capítol trobareu detallada l’anàlisi de les dades obtingudes en 
l’entrevista i el qüestionari realitzats. Primer de tot presentem l’opinió de l’alumnat 
sobre el cicle formatiu i l’assignatura de FOL. En un segon apartat exposem 
l’opinió que els mereix l’aula inversa i acabem parlant d’aquells aspectes d’aula 
inversa que tant l’alumnat com la docent valoren com a positius i dels que caldria 
millorar o introduir per incentivar la seva motivació.  

Dades generals sobre l’alumnat  

Un total de 59 alumnes han respost el qüestionari del total de 67 persones que 
conformaven la mostra total, el que representa una participació del 88,1 %.  

De la xifra total d’alumnat participant 45 són alumnes del CFGM de SMX, 6 del 
cicle superior de DAW i 8 del CFGS d’ASIX. Val la pena esmentar que de les 8 
persones que no han participat, 6 no eren presents a classe en aquell moment i 
només dues han refusat participar-hi.  

Prèviament a l’anàlisi dels resultats, per als 56 ítems amb resposta numèrica s’ha  
mesurat la fiabilitat del qüestionari amb un anàlisi Alpha Cronbach, obtenint una 
puntuació de 1,000449 (veure annex 4, pg.68), un valor que indica que l’instrument 
mostra molt bona consistència. Seguidament, s’ha fet una anàlisi descriptiu de 
cadascun dels 62 ítems que conformen el qüestionari obtenint les freqüències de 
resposta, els percentatges i mitjanes. 

 

El cicle formatiu i l’assignatura de FOL 

Un 42% de l’alumnat (25) manifesta estar molt satisfet pel seu cicle formatiu, 
essent un 10% el que ho està poc (6). L’alumnat més satisfet és el del cicle 
superior DAW amb un 100% (6) de l’alumnat bastant o molt satisfet.  
 
Pel que fa a la utilitat del cicle pel seu futur, un 51% pensa que ho és molt (30).  
Quant a la motivació, un 36% de la mostra (21) se sent molt motivat pel cicle 
escollit, essent el total 13 alumnes els que s’hi sent poc, el 22%. Altra vegada, 
l’alumnat amb uns nivells de motivació superior és el de DAW, amb un 50% (3) 
que manifesta està molt motivat.  

Respecte a l’assignatura de FOL, el 96% de la mostra (57) pensa que és 
bastant o molt útil per la seva formació i un 63% (37) creuen que li serà 
necessària per quan s’incorpori al món laboral. Finalment, 71 % de l’alumnat (42) 
manifesta estar interessat pels continguts de la matèria i només 4 persones,  el 
7%,  la considera poc rellevant dins el seu cicle formatiu (veure taula 2 i 3).  
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Taula 2.  

Freqüència i percentatge relatius opinió sobre cicle formatiu i FOL 

 

 

 

Taula 3.  

Opinió sobre cicle i FOL distribuït per cicles formatius 

 

 

Quant als continguts, el nucli formatiu més ben valorat per la seva utilitat, és el 
de contractes de treball, un 62% pensen que és molt útil (37), seguit de la 
seguretat social i riscos laborals amb un 59% (35) i 54% (32) respectivament. 

Finalment, el grau de satisfacció de l’alumnat per FOL és alta, posant una nota 
mitjana de 8,05 (figura 6). 

 

Figura 6.  

Grau satisfacció alumnat per FOL 

 

 

 

 

OPINIÓ SOBRE EL CICLE FORMATIU I FOL 1 gens % 2 poc % 3  bastant % 4 molt %

En general estic satisfet/a amb el meu cicle formatiu 1 2% 6 10% 27 46% 25 42%
Penso que el meu cicle formatiu és útil i em servirà en un futur 0 0% 5 8% 24 41% 30 51%

Estic motivat/da pel cicle formatiu que he escollit 1 2% 13 22% 24 41% 21 36%

Penso que FOL és útil per la meva formació 0 0% 2 3% 35 59% 22 37%

FOL és una assignatura necessària per quan comenci a treballar 0 0% 2 3% 20 34% 37 63%

M’interessen els continguts de l’assignatura de FOL 0 0% 6 10% 42 71% 11 19%

FOL és important dins el meu cicle formatiu 0 0% 4 7% 35 59% 20 34%

FOL em sembla una assignatura fàcil 2 3% 8 14% 30 51% 19 32%

ASIX DAW SMX

OPINIÓ SOBRE EL CICLE FORMATIU I FOL 3 % 4 % 3 % 4 % 3 % 4 %

En general estic satisfet/a amb el meu cicle formatiu 2 25% 5 63% 3 50% 3 50% 29 64% 17 38%
Penso que el meu cicle formatiu és útil i em servirà pel futur 2 25% 5 63% 2 33% 4 67% 20 44% 21 47%

Estic motivat/da pel cicle formatiu que he escollit 3 38% 4 50% 3 50% 3 50% 17 38% 14 31%

Penso que FOL és útil per la meva formació 3 38% 4 50% 3 50% 3 50% 18 40% 14 31%

FOL és una assignatura necessària per  treballar 6 75% 2 25% 3 50% 3 50% 11 24% 30 67%

M’interessen els continguts de l’assignatura de FOL 6 75% 1 13% 5 83% 1 17% 30 67% 9 20%

FOL és important dins el meu cicle formatiu 7 88% 0 0% 4 67% 2 33% 24 53% 18 40%

FOL em sembla una assignatura fàcil 6 75% 1 13% 3 50% 1 17% 21 47% 17 38%

0,0% 0,0% 0,0%
1,7%

0,0%

8,5%

15,3%

37,3%

30,5%

6,8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PERSPECTIVA DOCENT 
En aquest sentit, corroborant les dades obtingudes per l’alumnat , la docent de 
FOL manifesta fer un esforç important en transmetre la utilitat de FOL ja que  
 
“quan comencen molts no saben què és l’orientació laboral i és molta tasca del 
professor de donar-li la importància que té i jo m’esforço molt en fer-ho”. 
 

La metodologia d’aula inversa 

Els resultats referents a la motivació de l’alumnat assenyalen dues coses 
importants. Per una banda, que el mètode els resulta motivador, ja que un 47,5%, 
(28 persones) el troben molt motivador i 24 alumnes, un 40,7% bastant, enfront 
un 10,2% (6) que li troben poc. I per altra banda, un 86,5% (51) afirma que se 
senten molt (47,5%, 28 alumnes) o bastant (39%, 23 alumnes) més motivats per 
l’assignatura gràcies a aquesta manera de treballar.  
 
 
Taula 4.  

Freqüència i percentatges relatius a la motivació per aula inversa 

 

 
L’alumnat també ha estat preguntat sobre la docent i un contundent 86,4% (51 
persones) percep que la professora està molt motivada i li agrada el que fa,  i en 
el 67,8% dels casos (40 alumnes) estan molt d’acord que s’implica i intenta 
motivar-los. 
 
Les eines digitals són un aspecte fonamental d’aquest mètode i les dades 
respecte a aquest aspecte indiquen que a l’alumnat li agrada bastant (52,5%, 31) 
o molt (40,7%, 24) utilitzar la gran varietat de recursos digitals que conté 
l’assignatura i fins i tot, un 95% (56) afirma que aprenen millor fent activitats que 
utilitzen les eines digitals. 

Altres dades importants són els referents a l’aprenentatge i la relació amb l’aula 
inversa que es mostra a la taula 5. Gairebé la totalitat de l’alumnat, un 95% (56), 
consideren que aprèn més amb aquest mètode, una àmplia majoria, un 79,6% 
de la mostra (47), està d’acord que l’aprenentatge és més individualitzat i que les 
classes són bastant o molt més divertides i dinàmiques amb l’aula inversa 
(98,3%, 58 persones).  

 
Taula 5.  

Opinió alumnat sobre l'aprenentatge amb aula inversa 

 

 

ítem OPINIÓ AULA INVERSA I MOTIVACIÓ 1 gens % 2 poc % 3 bastant % 4 molt %

25 Fer les classes amb Flipped Classroom em sembla motivador 1 1,7% 6 10,2% 24 40,7% 28 47,5%

26 Em sento més motivat/da per l’assignatura amb l'aula inversa 2 3,4% 6 10,2% 23 39,0% 28 47,5%

ítem OPINIÓ SOBRE L'AULA INVERSA I EL MEU APRENENTATGE 1 gens % 2 poc % 3 bastant % 4 molt %

19 Crec que amb el mètode de Flipped Classroom aprenc més 1 1,7% 2 3,4% 28 47,5% 28 47,5%

20 Amb el flipped classroom l’aprenentatge és més individualitzat 3 5,1% 9 15,3% 32 54,2% 15 25,4%

21 Penso que aprenc més al meu ritme quan s’aplica el flipped classroom 0 0,0% 7 11,9% 23 39,0% 29 49,2%

22 Trobo que les classes són més dinàmiques i divertides amb l’aula invertida 0 0,0% 1 1,7% 23 39,0% 35 59,3%

23 Penso que Flipped Classroom va molt bé quan fem classes online 1 1,7% 2 3,4% 27 45,8% 29 49,2%

24 Entenc millor els continguts amb flipped que amb classes més tradicionals 2 3,4% 3 5,1% 24 40,7% 30 50,8%
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Pel que fa a la relació dels continguts  de FOL amb l’aula inversa els resultats 
en aquest apartat també són significatius, ja que el 51% de la mostra (30) pensa 
que entenen i aprenen molt millor els continguts de FOL amb la flipped 
classroom, i només 6 persones, el 10%, no els agrada massa treballar per 
objectius setmanals.  
 
Però per altra banda, un 34% (20) confessa que es mira poc el material i vídeos 
penjats al classroom abans de les classes, una de les característiques de l’aula 
inversa. Aquesta és una qüestió que la docent té identificada i en aquest sentit 
es confessa poc purista en aquest sentit i per ella no és essencial que l’alumnat 
s’hagi mirat els vídeos abans de la classe.  
 
Són rellevants també els resultats a la pregunta sobre les  eines i recursos per 
afavorir l’aprenentatge millor puntuats per l’alumnat. La figura 7 ens mostra que 
els més ben puntuats són la resolució de casos pràctics i l’avaluació  amb Quizizz 
i el que menys troben útils la teoria amb pdf i les exposicions orals. 

 

Figura 7.  

Relació recursos i eines d'aula inversa útils per l'aprenentatge 

 

 

Per finalitzar amb les valoracions globals sobre la metodologia, destacar que un 
92% de l’alumnat (54) li agradaria continuar treballant amb l’aula inversa el 
proper curs i gairebé el 80% (47) voldria fer altres assignatures amb aquesta 
metodologia, obtenint una nota mitjana de satisfacció de 8,46. Altra vegada, el 
grup classe que està més satisfet amb la metodologia d’aula inversa és el cicle 
superior de DAW, que el puntua amb un 8,83.  
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Figura 8.  

Grau satisfacció alumnat per l'aula inversa 

           

        

Figura 9.  

Predisposició alumnat per continuar treballant amb aula inversa 

 

 

 
PERSPECTIVA DOCENT 
En aquest sentit, i l’opinió de la docent és que l’entusiasme del professorat és 
essencial per afavorir la motivació dels seu alumnat ja que “si el profe no li dona 
sentit al que es fa, l’alumne no li trobarà”.  
 
Per altra banda, i complementant aquests resultats obtinguts de l’alumnat sobre 
si l’aprenentatge és més individualitzat amb aquesta metodologia, des de la veu 
docent s’opina que “sempre es té la percepció que mai s’arriba a atendre prou 
les necessitats de cadascú, però sinó fos aula inversa encara podria atendre 
menys les necessitats individuals “  

 

Aspectes positius i coses a millorar de l’aula inversa 

S’han recollit un total de 59 opinions a la pregunta oberta sobre els aspectes 
positius i motivadors de l’aula inversa (veure annex 1, pg.52) els quals s’han agrupat 
en categories diferents segons el tema:  

1. Aula inversa és més motivadora, divertida, didàctica i interactiva (14 
referències); 

2. S’aprèn millor (10 aportacions al respecte) 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7%

11,9%

28,8%
32,2%

22,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. El ritme i la manera d’aprendre (s’anomena 6 vegades)  

4. Atenció individualitzada (2)  

5. El sistema d’avaluació i treballar per objectius setmanals (3)  

6. L’organització del temps i les tasques (7) 

 7. El treball a l’aula en comptes de a casa (4) 

 8. La poca teoria que hi ha (2)  

9. L’autonomia (4)  

10. Altres com la creativitat o la idoneïtat per treballar online a casa. 

 

Alguns exemples de les opinions expressades: 

- “que és molt més dinàmic i aprofito el meu temps a la vegada que tinc a la 
professora per poder-li preguntar qualsevol dubte” 

- “trobo que aprenc més i entenc millor els continguts d’aquesta manera, i que la 
professora és un suport i una ajuda a l’aprenentatge i no un obstacle (com ho 
sento jo a les classes tradicionals). A més, el sistema d’avaluació a través d’eines 
digitals i no en paper ajuda a no tenir la pressió que normalment tenen els 
alumnes durant aquest tipus de proves, traduint-se normalment en millors 
resultats” 

- “ cadascú treballa a la seva manera i al seu ritme” 

 

PERSPECTIVA DOCENT 

Per la seva banda, segons pensa la docent, aquesta metodologia és motivadora 
perquè es pot fer més seguiment i estar al costat de l’alumnat fent que es perdin 
menys durant la classe: “Perquè funcioni has de passejar amunt i avall de la 
classe i perquè l’alumne s’impliqui l’alumne ha de sentir que tu estàs allà al 
costat, que estàs veient el seu procés. Han de treballar de manera autònoma 
però acompanyats”. 

 

Respecte a les 55 respostes recollida a la segona pregunta oberta i que fa 
referència als  aspectes que es podrien millorar per augmentar la motivació i 
l’interès per l’assignatura (veure annex 1, pg.54), n’hi ha 23 que consideren no hi ha 
res a millorar, 2 indecises  i 2 respostes en contra d’aquesta metodologia. 

La resta, 28 aportacions, fan propostes relacionades a diferents aspectes i les 
més significatives, per ser les més repetides, fan referència tant a fer més ús de 
la gamificació, propostes per millorar el sistema d’avaluació, fer més treballs en 
grup i realitzar menys treballs visuals. 

A tall d’exemple com a propostes de millora els alumnes opinen: 
 
-  “ revisar els treballs i reformar aquells que tenen tasques llargues i repetitives” 
- “ més interaccions pràctiques per aprendre d’una manera més entretinguda” 
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- “ menys treballs visuals” 
- “ fer més activitats en grup” 
- “ potser es podria millorar, la metodologia de fer els examens, potser estaria bé    
poder fer més exàmens per així obtenir més nota”. 
- “ yo pienso que no todas las actividades tienen que ser tan visuales estilo Canva 
etc. Sino combinar con algunas menos visuales y de un formato más simple pero 
de más cantidad de información quizás”. 

 

PERSPECTIVA DOCENT  

En aquest sentit la docent de FOL explica que els elements motivadors que més 
utilitza són  la gamificació, la qual ha demostrat ser una eina eficaç,  però també 
el feedback personal i estar per l’alumne atenent les seves individualitats, al 
mateix temps que intentar fer-los sentir partícips del que s’està fent però deixant-
los espai perquè puguin participar i intervenir com ells vulguin. 
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7. DISCUSSIÓ           

 
Pel que fa a l’impacte positiu sobre la motivació de l’alumnat, el present estudi 
arriba a unes conclusions similars a les de Calvo (2017) i  de Fernández i Guerra 
(2016) amb uns percentatges que conclouen també que l’alumnat sé sent més 
motivat amb aquesta manera de treballar.   

Per altra banda, l’estudi de González et al. (2017) posava de rellevància les 
eines digitals com un factor motivador per l’alumnat, ítem el qual també rep molt 
bones consideracions per l’alumnat en aquesta investigació, malgrat cal tenir en 
compte que en tractar-se de cicles formatius d’informàtica i comunicació era 
d’esperar que els resultats en aquest apartat fossin alts. 

S’ha posat de manifest, pel que fa a l’aprenentatge i coincidint amb els 
plantejaments d’altres autors (Rafart, 2020; Fernández i Guerra 2016) que amb 
l’aula inversa l’alumnat aprèn més, entén millor els continguts, l’aprenentatge 
s’adapta més al ritme personal i aquest és més individualitzat.  

Sobre les percepcions de l’alumnat envers el cicle formatiu escollit i 
l’assignatura de FOL els resultats es contraposen totalment amb als obtinguts 
a l’estudi de Braga (2017) el qual concloïa que l’alumnat amb prou feines 
reconeix l’aplicació pràctica de FOL pel seu futur laboral. 
 
Coincideixen però, en gairebé tots els ítems comparats amb Mojena (2019) en 
afirmar que l’alumnat està satisfet i troba útil el seu cicle formatiu. També 
reconeix l’aplicació pràctica de FOL pel seu futur, considera útils els seus 
continguts i creu que és important dins el seu cicle, essent el seu grau de 
satisfacció global per l’assignatura de notable. 
Les úniques discrepàncies entre ambdós estudis són en relació a diferències 
d’opinió observades entre cicles de grau superior i grau mitjà que no podem 
concloure en el present estudi. Tampoc en el bloc de continguts millor valorat, 
que en el nostre cas correspon a Relacions Laborals i en el de Mojena a 
Prevenció de Riscos. 
 
Acabem puntualitzant que cal tenir en compte que els dos estudis anteriors 
només s’avaluen l’opinió sobre el cicle i FOL sense concretar quina metodologia 
d’aula es fa servir,  amb la qual cosa ens atrevim a apuntar que la diferència tan 
important entre resultats podria ser deguda en part a la metodologia a l’aula i 
també a l’entusiasme i l’esforç  docent per donar valor al mòdul, tan ben valorat 
en el nostre estudi per l’alumnat.  

 

7.1. Limitacions del projecte  

 
En podem assenyalar algunes i la primera fa referència a la manca d’informació 
i recerques prèvies similars sobre la motivació de l’alumnat a cicles i sobre l’aula 
inversa al mòdul FOL. A més a més, els pocs estudis existents compten amb 
mostres poc representatives, la majoria dedicats al disseny i desenvolupament 
de propostes d’aula inversa però pocs centrats  a la  seva avaluació i anàlisi. 
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Per altra  banda, aquesta manca d’antecedents similars també és un punt fort en 
si mateix, ja que obrint terrenys fins ara no massa explorats, contribuïm a generar 
coneixement específic sobre un tema d’aula inversa a FOL i esperem animar a 
altres investigadors a fer recerques similars. 

Una segona limitació és el nombre participants a la recerca, ja que malgrat la 
participació ha estat altíssima, la mostra que teníem disponible és petita, fet que 
esdevé una limitació intrínseca a l’hora de poder extrapolar-ne els resultats, i per 
tant, més enllà de que puguin ser útil per al centre i la docent, difícilment es poden 
generalitzar.  

A més a més, els resultats corresponen a una mostra d’una única família 
professional i d’unes característiques socioeconòmiques i procedència similars.  
Per tant, una proposta de millora passaria per poder realitzar el mateix estudi en 
d’altres centres educatius per tal d’ampliar i diversificar la mostra. 

A més a més, un cop obtinguts els resultats del qüestionari hem evidenciat que, 
tot i estar validat per la docent de FOL i la psicopedagoga del centre, és massa 
extens i alguna  informació no s’ha arribat a utilitzar perquè no estava plantejada 
als objectius i a les preguntes de recerca. Per això mateix, una millora passaria 
per valorar amb més profunditat els ítems a incloure, focalitzant aquells realment 
rellevants pel que es vol estudiar, facilitant així la recollida i l’anàlisi. 

Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, només s’ha realitzat una entrevista donat que el 
centre només compta amb una docent de FOL, i malgrat la informació recollida 
ha estat molt rellevant, considerem que comptar amb més docents hauria 
proporcionat més informació, més perspectives i punts de vista diferents.  
 
A banda, comptar amb un segon docent que apliqués una metodologia més 
tradicional a les classes de FOL hauria permès fer comparacions entre ambdós. 
Per acabar, no podem obviar la influència d’altres factors que també estan 
incidint en la motivació i l’interès de cada grup-classe i que no s’estan avaluant.  
 
En contraposició, un  punt fort del projecte és que aquest estudi ha suscitat molt 
interès per part del centre i creiem que serà útil per la docent de FOL i permetrà 
fer canvis i millores, si cap, en el plantejament de l’assignatura. Només aquest 
fet, ja dona tot el sentit a aquesta investigació.  
 
  

7.2. Perspectives de futur 

 
Si bé hem esmentat la limitació que té l’estudi a l’hora de poder extrapolar els 
resultats, sí que creiem que la mesura  es pot generalitzar i és fàcilment aplicable 
en altres centres amb cicles formatius diferents per tal de comprovar si s’obtenen 
els mateixos resultats, atorgant més consistència als mateixos.   

Per altra banda, implementar-ho en altres centres de famílies professionals 
diferents pot obrir camí a aprofundir en la varietat i proposta de diferents 
recursos, eines i estratègies d’aula inversa que propicien la motivació de 
l’alumnat, els quals hem fet una petita aproximació en aquesta investigació. 
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A efectes immediats, en el mateix centre, es poden projectar diferents línies de 
treball per seguir investigant sobre l’interès i la motivació de l’alumnat ja que de 
cara el curs vinent s’amplia l’oferta amb un nou cicle formatiu de dansa. Això es 
tradueix amb la incorporació d’un nou docent de FOL que permetria aplicar un 
estudi comparant dues metodologies diferents i alhora un estudi per comparar 
cicles formatius tan diferents com són la informàtica i la dansa.   

Finalment, un estudi molt a l’ordre amb el moment actual que vivim, podria ser 
investigar els efectes de l’educació híbrida actual en la motivació de l’alumnat i 
si la metodologia d’aula inversa és una eina eficaç per a realitzar les classes 
online.   
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8. CONCLUSIONS          

A l’inici del projecte ens fèiem quatre preguntes d’investigació al voltant de la 
motivació de l’alumnat i la metodologia d’aula: quina opinió té l’alumnat de cicles 
de l’assignatura de FOL? La metodologia d’aula inversa és una eina motivadora 
per aquest alumnat? Hi ha diferències significatives d’opinió entre cicles de grau 
mitjà i grau superior? Finalment també ens preguntàvem sobre quins són els 
recursos i les eines més eficaces per promoure la motivació per FOL.  

Creiem que hem respost en gran mesura aquestes quatre qüestions ja que els 
resultats ens indiquen que efectivament utilitzant l’aula inversa com a eina 
metodològica, podem millorar la motivació de l’alumnat i el seu interès per 
l’assignatura de FOL i que no hi ha diferències significatives entre l’opinió de 
l’alumnat per pertànyer a cicles de  grau mitjà o superior.  

Així mateix, l’alumnat té una opinió bastant positiva de l’assignatura i es 
manifesta interessat en el seus continguts. Finalment, hem pogut identificar un 
seguit de recursos i eines d’aula inversa que l’alumnat i la docent consideren 
promouen la motivació per FOL les quals queden recollides i detallades a la 
figura 10. 

 

Figura 10.  

Llistat de pautes, eines i estratègies d'aula inversa que afavoreixen la motivació per FOL. Font: elaboració 
pròpia 

 

EINES I RECURSOS PAUTES I ESTRATÈGIES 

 Combinar l’aula inversa amb altres 
metodologies actives com la Gamificació, 
Aprenentatge per objectius, reptes i projectes  

Planificar bé les tasques facilitar la comprensió i 
l’alumnat sàpiga què ha de fer, per a què serveix i com 
serà avaluat 
 

Utilitzar varietat de materials eines digitals: 
Canva, Genialy, Kahoot, Powtoon, Edpuzzle,  

Establir objectius setmanals ajuda a planificar el temps i 
l’organització del treball ja que l’alumnat dona 
importància a la pròpia organització del contingut i 
poder treballar al seu ritme 

Treballar Casos pràctics  Realitzar activitats pràctiques, dinàmiques i interactives 
 

Utilitzar diferents sistemes d’avaluació utilitzant 
eines com Quizizz, Plikers... 

L’atenció individualitzada que dona el professor és 
valorada, l’alumnat agraeix tenir-lo al costat per resoldre 
dubtes durant les activitats  
 

Tasques en parella o  grup El treball més enfocat a la classe que a casa 
 

Visual Thinking, “tal com ho veig, ho aprenc” Propiciar el treball autònom, però que se sentin 
acompanyats 
 

Qüestionaris d’autoavaluació  Com a docent, entusiasma’t i motiva’t tu primer, per 
poder motivar i entusiasmar a l’alumnat després 
 

Premiar objectius aconseguits: extra point Tasques variades i no repetitives 
 

Tasques autoavaluatives Demanar l’opinió de l’alumnat en finalitzar objectius 
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 Utilitzar material de suport on l’alumnat pugui 
trobar la informació de manera clara i breu. 

El docent no pot seure més de 10-15 min a la cadira, s’ha 
de passejar per la classe perquè l’alumne senti que estàs 
amb ell, treballant autònomament però acompanyats 
 

Key words, utilitzar paraules clau Objectiu de la sessió explicat molt clar 
 

Rúbriques d’avaluació Donar feedback a l’alumne del seu procés de treball 
 

Adaptar continguts, suports o fins i  tot 
l’avaluació segons les individualitats 

Fomentar la participació amb preguntes i dinàmiques 
interactives 
 

 

Tot seguit recordem els objectius inicialment plantejats per evidenciar la 
consecució dels mateixos: 

 

 OG1. Analitzar la influència de la metodologia d’aula inversa en la motivació 
i interès de l’alumnat de FOL. Els resultats reportats per l’alumnat indiquen  
clarament que la metodologia influeix en la seva motivació i interès essent el 
seu grau de satisfacció tant per el mètode utilitzat a l’aula com per 
l’assignatura, alt.  

 
 OG2. Proposar pautes i estratègies d’aula inversa que afavoreixen la 

motivació i l’interès per l’assignatura de FOL. Gràcies a les aportacions de 
l’alumnat i la docent s’ha pogut proposar un seguit de pautes i estratègies, les 
quals estan descrites a la figura 10. 
 

 OE1. Conèixer l’opinió i interès de l’alumnat per l’assignatura de FOL. A 
través del qüestionari a l’alumnat hem conegut la seva opinió respecte a la 
utilitat per la seva formació, l’aplicació pràctica, la importància que li atorguen 
dins el seu cicle formatiu i el que pensen sobre els continguts, concloent que 
l’alumnat té una bona opinió i un interès alt per l’assignatura.  
 

 OE2. Saber el grau de satisfacció de l’alumnat envers la metodologia d’aula 
inversa utilitzada a les classes de FOL. Els resultats d’aquesta resposta al 
qüestionari ens diuen que la satisfacció per aquesta eina metodològica és 
alta, amb una puntuació del 8,46 i manifesten també la predisposició a seguir 
treballant segons aquest mètode. 
 

 OE3. Revisar experiències prèvies que han aplicat el model d’aula inversa a 
cicles formatius  i al mòdul de FOL. Aquest objectiu queda descrit en el marc 
teòric d’aquest treball i a mode de conclusió voldria remarcar que aquesta 
revisió ens ha ajudat molt a l’hora de dissenyar els instruments i ha evidenciat 
la falta de treballs existents que avaluïn l’aplicació pràctica de l’aula inversa 
a FOL, ja que trobem propostes d’intervenció però poques avaluacions i 
anàlisis.   
    

 OE4. Identificar si hi ha diferències significatives entre la satisfacció de 
l’alumnat de cicles de grau superior i grau mitjà. L’alumnat de grau superior 
se sent més motivat i  més satisfet pel seu cicle respecte a grau mitja,  però 
en canvi quan parlem de la satisfacció per FOL i l’ aula inversa GS DAW és 
qui puntua tots els ítems més alt i  GS d’ASIX qui puntua més baix. 
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Per tant, podem concloure que no existeixen diferències significatives entre 
l’alumnat de grau mitjà i grau superior pel fet que aquests últims estiguin més 
propers o integrats ja al món laboral.  

Volem acabar assenyalant que esperem que aquest estudi contribueixi a generar 
coneixement al voltant de la formació professional i en concret a FOL que sigui 
útil per a posteriors investigacions. 

 

8.1. Reflexions personals finals 

En termes generals aquest treball ha respost amb escreix a les expectatives 
inicialment plantejades, ja que a banda d’ampliar coneixements al voltant del que 
és i com realitzar un projecte d’investigació educativa, també ha permès 
aprofundir en el coneixement de la metodologia a l’aula, reflexionar sobre el 
sistema educatiu en general i en gestió de l’aula en concret, ambdues, molt 
valuoses per a la meva futura incorporació a la docència.  

Hem d’admetre també, que ha suposat un repte personal, ja que ha exigit un 
esforç de dedicació, de reflexió i síntesi que no s’esperava. 

Pensem sincerament que aquest treball ha permès desenvolupar els àmbits 
competencials del màster, sentim que s’ha crescut professionalment i juntament 
amb el pràcticum, s’ha pogut viure el dia a dia d’un institut, relacionar-se amb 
docents i alumnat i ens enduem una visió molt rica sobre el què és, quines 
mancances té i cap on ha d’anar l’educació d’avui.  
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ANNEXOS            

Annex 1. Qüestionari alumnat  (format word) 

 

Hola!  
Ens agradaria molt conèixer la teva opinió sobre l’assignatura de FOL i sobre el mètode 
flipped classroom responent, en aproximadament 5 minuts, a unes senzilles preguntes.  
Aquest qüestionari forma part de la investigació sobre la motivació de l’alumnat i la 
metodologia utilitzada a l’aula que realitza la Dolors Pallarols en el seu Treball Final de 
Màster. 

La participació és voluntària, el qüestionari és totalment anònim i   les dades recollides es 
tractaran amb la màxima confidencialitat.   

Gràcies per la teva col·laboració. 

 

Acceptes participar en aquest qüestionari? 

- Si, accepto participar 

- No, no vull participar 

 

BLOC 0: DADES PERFIL ESTUDIANT        

EDAT 

CICLE FORMATIU i CURS 

 

BLOC 1.  PREGUNTES GENERALS CICLE FORMATIU     

Respon les següents afirmacions segons la teva opinió: 

 Gens 
1 

Poc 
2 

Bastant 
3 

Molt 
4 

En general estic satisfet amb el meu cicle formatiu 
 

    

Penso que el meu cicle formatiu és útil i em servirà 
en un futur 
 

    

Estic motivat pel cicle formatiu que he escollit 
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BLOC 2.  PREGUNTES EN RELACIÓ AL MÒDUL DE FOL    

Assenyala el teu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions: 

( 1 gens d’acord, 2 poc d’acord, 3 bastant d’acord, 4 molt d’acord) 

 1 2 3 4 

Penso que FOL és útil per la meva formació 

 

    

FOL és una assignatura necessària per quan comenci a 
treballar 

 

    

M’interessen els continguts de l’assignatura de FOL 

 

    

FOL és important dins el meu cicle formatiu 

 

    

FOL em sembla una assignatura fàcil 

 

    

 

Assenyala els diferents blocs (NF) de l’assignatura segons en semblen més o 
menys útils: (1 gens, 2 poc, 3 bastant, 4 molt) 

 1  2 3 4 

Mercat laboral i recerca de feina     

El treball en equip i la gestió de conflictes     

Les relacions laborals     

El contracte de treball     

La seguretat social     

Prevenció de Riscos Laborals     

Actuació en cas d’emergències     

 

Quin és el teu grau de satisfacció i interès amb l’assignatura de FOL?  

(interval de 1a 10) 
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BLOC 3. PREGUNTES EN RELACIÓ A L’AULA INVERSA     

Respon segons el teu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions 
sobre diferents temes: 

               (1 gens d’acord, 2 poc d’acord, 3 bastant d’acord, 4 molt d’acord) 

EL MEU APRENENTATGE 1 2 3 4 

Crec que amb el mètode de Flipped Classroom aprenc més     

Amb el flipped classroom l’aprenentatge és més individualitzat     

Penso que aprenc més al meu ritme quan s’aplica el flipped 
classroom 

    

Trobo que les classes són més dinàmiques i divertides amb 
l’aula invertida 

    

Penso que Flipped Classroom va molt bé quan fem classes 
online 

    

Entenc millor els continguts amb flipped que amb classes més 
tradicionals (explicació teòrica professor+deures a casa) 

    

LA MEVA MOTIVACIÓ 1 2 3 4 

Fer les classes amb Flipped Classroom em sembla motivador       

Em sento més motivat/da  per l’assignatura amb aquesta 
manera de treballar 

    

LES EINES DIGITALS (TIC) 1 2 3 4 

M’agrada la varietat de recursos i eines digitals que conté 
l’assignatura  

    

Voldria conèixer més recursos i eines digitals       

ELS CONTINGUTS I LES ACTIVITATS 1 2 3 4 

Crec que amb Flipped Classroom entenc i  aprenc millor els 
continguts de FOL 

    

M’agrada i em va bé treballar per objectius setmanals     

Aprenc millor fent activitats que s’utilitzen diferents eines 
digitals 

    

Abans de les classes miro i consulto material penjat al 
classroom 

    

És fàcil entendre les activitats que haig d’entregar cada 
setmana 

    

LA INTERACCIÓ AMB EL GRUP-CLASSE 1 2 3 4 

M’agrada quan fem activitats en parella o en grup     
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L’ambient a classe és molt agradable     

EL SISTEMA D’AVALUACIÓ 1 2 3 4 

M’agrada autoavaluar-me en finalitzar cada nucli formatiu     

M’agrada el sistema d’avaluació de l’assignatura     

Preferiria un examen d’avaluació tradicional      

M’agrada utilitzar plickers, kahoot i quizizz com a sistemes 
d’avaluació 

    

L’ACTITUD PERSONAL 1 2 3 4 

He seguit amb interès el curs     

LA PROFESSORA DE FOL 1 2 3 4 

Amb flipped la professora em pot dedicar més atenció 
individual 

    

La docent em proposa diferents materials perquè aprengui  els 
continguts 

    

La professora m’escolta i sap respondre els meus dubtes      

La professora s’implica i intenta motivar-me     

Penso que la professora està molt motivada i li agrada el que 
fa 

    

 

Assenyala cada recurs/activitat segons si creus que és útil pel teu 
aprenentatge (1 gens, 2 poc, 2 bastant, 4 molt)  

CREC QUE ÉS ÚTIL PEL MEU APRENENTATGE 1 2 3 4 

Casos pràctics     

Kahoot     

Jocs en general (gammificació)     

Exposicions orals     

Questionaris d’autoavaluació     

Visionat de vídeos     

Elaborar infografies, posters, presentacions amb eines 
digitals: canva, genially, powtoon... 

    

Treball autònom individual     

Treball en parella o en grup     

Quizizz     
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Avaluació amb Plickers     

Videos amb Edpuzzles     

Lliçons en pdf     

 

Les activitats (reptes) que hem fet t’han resultat motivadores?  

(1 gens, 2 poc, 3 bastant, 4 molt) 

REPTES  1 2 3 4 

1 1.1.Currículum i vídeo currículum     

 1.2. Entrevista     

2 2.1. Negociació (Bunker)     

 2.2. Jocs de confiança     

3 3.1. Nòmina     

 3.2. Defensa dels drets laborals     

4 4.1, Quitança     

 4.2. Contracte visual     

5 5.1. Prestació per desocupació     

 5.2. Qui és qui?     

6 6. Trivial     

 

BLOC 4            

VALORACIÓ GENERAL DE LA METODOLOGIA D’AULA INVERSA (FC) 

 Quin és el teu grau de satisfacció amb la Flipped Classroom?   

 (de 1 a 10) 

 T’agradaria continuar amb el mètode flipped classroom el proper curs? 
(Si/no/no ho sé) 

 

 T’agradaria fer altres assignatures amb flipped classroom?  

 (Si/no/no ho sé) 

 

BLOC 5            

PREGUNTES OBERTES: 

 Quins són per tu els aspectes positius  o el que t’agrada més de la flipped 
classroom?  

 

 Quines coses es podrien millorar per augmentar la teva moti  
l’assignatura? 

 

Gràcies per participar en aquesta enquesta, ens ajudarà a conèixer la teva opinió 
sobre les classes de FOL i a introduir-ne millores. 
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Respostes Qüestionari alumnat amb GoogleForms 

 

2 persones no han volgut participar del qüestionari 

 

BLOC 0 INFORMACIONS GENERALS 

 

18=11; 17=17; +18=9; 16= 22 
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Smx1A: 14; 1B:15; 1C: 16; ASIX: 8; DAW: 6 

BLOC 1 CICLE FORMATIU 

 

BLOC 2 MÒDUL DE FOL 
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BLOC 3 AULA INVERSA 
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 SÍ: 54; NO: 2; NO HO SÉ: 3 

 

 

SÍ: 47; NO: 6; NO HO SÉ: 6 
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Classificació preguntes obertes de l’alumnat per temàtiques 

 

ítem 61. Quins són per tu els aspectes positius  o el que t’agrada més de la flipped 
classroom?  

 

ÉS MÉS MOTIVADOR/ ENTRETINGUT/ DIVERTIT/DIDÀCTIC/DIDÀCTIC 

1. Es molt mes motivador 

2. Es mas didáctico y aprendo mejor 

3. Es molt intuïtiu  

4. El que més m'agrada és que les classes són molt dinàmiques, didàctiques i divertides 

5. Canviar la forma de fer classe a una més divertida 

6. El dinamisme de la classe  

7. La classe es més entretinguda 

8. Que és molt dinàmica la classe 
9. Que es molt més dinàmic i aprofito el meu temps a la vegada que tinc a la professora per poder 
preguntar-li qualsevol dubte. 

10. Pots tenir l’atenció del alumnes mes temps  

11. Que a classe he après molt i sense avorrir-me ni cansar-me del professor o la classe. 

12. Es bastant útil la veritat, i a mi em motiva. 

13. motiva més a l'hora de treballar. 
14. Els aspectes positius del flipped classroom son que la les feines que posa la professora son 
molt interactives 

 

APRENC MILLOR 
15. No has de estar repetint un text fins a aprendre-ho per a escriure-ho a l'examen i després 
oblidar-te, vas aprenen mentre fas coses de forma entretinguda, i set van queden les coses de 
manera entretinguda. 

16. La facilitat d’aprendre  

17. per mi es mes fàcil aprendre 

18. Que ho entens tot i si tens un dubte t'ajuden 

19. Que entiendes todo. 
20. Trobo que aprenc més i entenc millor els continguts d'aquesta manera, i que la professora és 
un suport i una ajuda a l'aprenentatge i no un obstacle (Com ho sento jo a les classes tradicionals). 
A més, el sistema d'avaluació, a través d'eines digitals i no paper o una altra forma més tradicional, 
ajuda a no tenir la pressió que normalment tenen els alumnes durant aquest tipus de proves, 
traduint-se normalment en millors resultats. 
21. Que amb aquest mètode d'aprenentatge es molt més efectiva la informació que la professora 
vol transmetre’ns 

22. Que és més fàcil d'aprendre 
23. El que m'agrada més de la flipped classroom, perquè així m'ho passo més bé que de la manera 
tradicional, i també aprenc molt més. 

24. Que es mes fàcil memoritzar-se tot el contingut. 

 

RITME I FORMA D'APRENENTATGE 

25. Cadascú treballa a la seva manera i al seu ritme 

26. Puc fer les coses al meu ritme e individualment 
27. Principalment la llibertat per fer les coses al teu ritme. Tot i que la problemàtica que l'alumnat 
es pot dispersar. 

28. Que cada persona fa les activitats al seu ritme. 

29. La possibilitat de treballar seguint el teu propi ritme 

30. L'adaptació al ritme de treball 

 

 ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 

31. L'atenció individualitzada, i els recursos que permet utilitzar. 
32. El professor pot resoldre dubtes 
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OBECTIU SETMANAL/ AVALUACIÓ 
33. Lo que más me gusta de este método, es que tiene otro tipo de evaluación i de aprendizaje , 
no se hace tan duro o intenso como otras clases donde quizás te tienen que enseñar más cantidad 
de temario en poco tiempo . 

34. Objectius setmanals, treballar a classe, avaluació de l 'assignatura 

35. M'agrada el objectiu setmanal que té. 

 

AUTONOMIA  

36. L’aprenentatge autònom mitjançant un flipped classroom és molt més significatiu, també ajuda 
a gestionar millor el temps de treball i alleugereix molt més la càrrega de deures. 

37. La capacitat de gestionar-te tu mateix 

38. Treball individual 

39. El tindre el teu espai alhora de treballar. 

 

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS I LES TASQUES 
40. Per mi el que m'agrada mes del flipped classroom es que podem tenir tota la informació des 
del principi de l'activitat pero cada un pot organitzar-se com vol durant la setmana per fer les 
activitats. 
Ja que fem un cicle molt teòric i amb molta feina, tindre una assignatura així es molt bo per 
desconnectar una mica i això fa que et motivin mes les hores de FOL. 

41. Puedo organitzar el tiempo para dedicar a FOL y  otras asignaturas.  
42. Saps quines coses has d'entregar cada setmana i et deixa molta informació per realitzar els 
treballs. 

43. Està molt bé organitzat i fàcil de trobar i enviar la feina. 

44. Las tareas esten explicadas lo que hay que hacer y es rapido y mas eficaz  

45. Es mes fàcil saber quines tares et falten per entregar. 

46. La manera de gestionar-lo. 

 

CREATIVITAT 
47. Llibertat creativa ja que hi ha poques pautes sobre la manera de la que s'ha de presentar un 
treball i el fet de que cadascú ha assimilat els continguts de diferents fonts obtenint diferents 
resultats. 

 

TREBALL A L'AULA EN COMPTES DE A CASA 

48. El tenir temps de treball en classe 

49. El treball esta més enfocat a classe i podem resoldre els dubtes mes fàcil.  

50. Que quasi bé mai hem de fer feina a casa perquè tenim temps de acabar-ho a classe. 

51. No tenim tanta feina per a casa 

 

POCA TEORIA 

52. La manera de interactuar i fer les classes ja que no es tot teoria 

53. La dinàmica y la poca teoria que tenemos que estudiar 

 

ALTRES 

54. Ningun 

55. no ho sé 
56. No m'agrada gens la idea del Flipped Classroom, no m'agrada tenir que estudiar sol (millor 
ben dit, de forma autònom) i no m'agrada moltes altres coses del Flipped. Però, de coses positius 
també en porta: mes silenci, mes tranquil·litat, alguna gracieta, etc. 

57. És molt suportable i li agrada a la majoria de la gent 

58. Les classes online i en casa no son molt diferents 
59. Es millor en casi tots els aspectes, a l'hora d'entregar feina sobretot. 
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ítem 62. Quines coses es podrien millorar per augmentar la teva motivació i interès per  
l’assignatura? 

TOT ESTÀ BÉ 

1. Res 

2. Res 

3. Està bé així l'assignatura 

4. Res, esta molt bé. 

5. ja esta be. 

6. Actualment tot està bé, ja que sortim del mètode tradicional i això ja ajuda molt. 

7. Res, així em sembla bé 

8. Per a mi, poc o res més. 

9. Les classes així com estan son molt motivadores. 

10. res 

11. Crec que la assignatura ja esta bé com esta. 

12. Penso que no hi ha gaire cosa a millorar. 

13. Realment cap. Els reptes o treballs que no m'han motivat durant aquest curs no ho podrien 
haver fet d'una altra forma,  cadascú té els seus interessos propis i no crec que això es pugui 
canviar. D'altra banda això no treu que l'assignatura en general si m'ha motivat al llarg del curs. 

14. esta bastant be, no crec que es pugi millorar res 

15. No y ya res en que millorar. 

16. En general tot està be!! 

17 Por ahora nada. 

18. Estic bastant satisfet amb la dinàmica actual de la classe 

19. Ara estic satisfeta tant amb la meva motivació com amb el meu interès.   

20. Crec que la metodologia és bastant bona, les classes són dinàmiques i entretingudes i no 
tenim pressió de fer exàmens que només consisteixen en memoritzar i escopir la informació.. 

21. Ja estic motivat 

22. Fins al dia de avui estic molt satisfet amb la assignatura i molt content. 

23 No em puc queixar 

 

NO HO SÉ 

24. no ho se 

25. no lo se 

 

NO M'AGRADA RES 

26. No fer el 'metode' Flipped Classroom 

27. si algo no le gusta a alguien no se puede motivar a una persona 

 

MÉS GAMIFICACIÓ 

28. Més Kahoots, més Quizzis 

29. Fer més jocs, crec que fent encara més, l'alumnat aprèn més. 

30. mes kahoots 

31. Una mica mes de joc al principi de classe per motivar les alumnes si estan dormint 

32. Fer més kahoots. 

33. Més kahoots i trivials jo crec que l'hi agradaria més i es motivarien més. 

 

MENYS GAMIFICACIÓ O MÉS INTERESSANTS 
34. Hi han vegades que la professora pot tenir una molt bona idea o li sembla que té una bona 
manera de fer els treballs, però malauradament hi han hagut varies tasques que no han sigut pas 
motivadores o no les hem fet com calen p.e. who is who 
35. El que canviarà és l'apartat dels joc, la majoria estan molt bé i interesants, però algun com el 
"Quien es quien" que no me veia con ganas de hacerlo. 
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MÉS VARIETAT 

36. Fer alguna cosa diferent de tant en tant 

 

IDIOMA 

37. la possibilitat de no fer tot in english. Thanks for all Montse. 

38. Que les classe no siguin en Anglès 

39. Que hi hagi varietat d'idioma, no només en Angles 

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ 

40. Variaria el mètode d'avaluació, per la resta, és tot correcte. 
41. Potser es podria millorar, la metodologia de fer els exàmens, potser estaria bé poder fer més 
exàmens per així obtenir més nota. 

 

MÉS TREBALL GRUPAL 

42. Potser podem fer mes feina en grup  

43. Fer més activitats en grup 

44. Fer més activitats en grup 

 

MENYS TREBALLS VISUALS 

45. menys treballs visuals 
46. Yo pienso que no todas las actividades tienen que ser tan visuales estilo canva etc. Sino 
combinar con algunas menos visuales y de un formato más simple pero de más cantidad de 
información quizás. 

47. menys treballs visuals 

 

ALTRES 

48. Que la resta d'assignatures utilitzin la mateixa metodologia d'aprenentatge 

49. Augmentar la divulgació. 

50. Tenir els conceptes mes resumits. 

51. Revisar els treballs per reformar aquests que tenen tasques llargues o repetitives. 
52.  
Explicació i treball més individuals 

53. donar mes informació de manera àudio visual 

 

NO SÓN PROU ENTRETINGUDES 

54. Més interaccions practiques per aprendre una manera mes entretinguda. 

55. classes mes divertides  
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Annex 2. Entrevista professora FOL  

 

TRANSCRIPCIÓ DE L’ENTREVISTA REALITZADA A LA DOCENT DE FOL 
EL DIA 22/04/2021 

 

Prèvia realització de l’entrevista s’ha explicat la finalitat del TFM i els objectius 
plantejats i que l’objectiu d’entrevistar-la a ella, com a docent de FOL, és 
complementar la informació recollida en el qüestionari passat a l’alumnat i 
conèixer la seva opinió personal, vivències i experiència al voltant de 
l’assignatura de FOL, la motivació de l’alumnat i la seva experiència i 
coneixements sobre la metodologia d’aula inversa.  
 
S’ha complimentat i signat el document de consentiment informat en el moment 
de començar l’entrevista. 
 
 
Bloc 0. DADES GENERALS         
 
- Quants anys fa que ets docent?  Des de 2003, 18 anys 
 
- Has estat docent amb anterioritat d’altres etapes educatives? Quines? 
Primària i secundària  
 
- Quants anys fa que ets docent a cicles formatius? I de FOL?   1 any 
 
- Quant temps fa que exerceixes de docent a l’institut Sa Palomera?  1 any 
 
 
Bloc 1. ASSIGNATURA DE FOL         
 
- Coneixes l’ opinió que te el teu alumnat sobre el mòdul de FOL? Creus 
que troben que és una assignatura útil pel seu futur? 

 
La sensació que a mi em dona és que més o menys els hi agrada, en general els 
hi agrada crec, i que en general la troben útil. 
 
- Però no se’ls hi ha preguntat mai formalment què n’opinen oi? 
 
 No, aquesta serà la primera vegada. Jo els hi vaig preguntant sempre: això us 
sembla interessant? Això us agrada?. Intento molt de feedback però  
 
- Creus que l’alumnat de cicles formatius estan motivats en general pel 
cicle formatiu que cursen? Perquè es sent a dir que estan molt desmotivats, 
tu també tens aquesta sensació?  
 
En general pensen, la sensació és que al final treballen més del que ells 
pensaven que haurien de treballar, llavors, alguns es demotiven perquè es 
pensaven això. En general però penso que sí que estan motivats. 
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- I el teu alumnat,  creus que els motiva i tenen interès per l’assignatura de 
FOL? 
 
En general sí, al principi pensen, és a dir, FOL té la imatge de que no és una 
assignatura interessant i que s’ha de fer perquè toca, però després la sensació 
és que si valoren i que és important per la vida, no?  
 
- Suposo que el docent és el que s’ha d’esforçar a transmetre aquesta 
utilitat no? 
 
Exacte, quan comencen molts no saben què és l’orientació laboral i és molta 
tasca del professor de donar-li la importància que té i jo m’esforço molt en fer-
ho. 
 
- Els alumnes t’han expressat la seva opinió sobre els continguts de FOL? 

 
 Jo els hi vaig preguntant i amb els de grau superior els hi vaig fer aquella 
enquesta, els hi vaig preguntar què els hi agradava, què millorarien  i el que no 
els hi va agradar i que canviarien. 
 
- Saps si el percentatge d’aprovats de FOL és més alt respecte a altres 
mòduls? És una assignatura que costa més o menys als alumnes que 
d’altres? 
 
Sí que és més alt. A FOL aproven més alumnes.  
 
- Per tant, és una assignatura que costa menys que les altres? 
 
Bueno, jo penso que depèn molt dels profes. Perquè jo considero que més que 
FOL és la metodologia d’avaluació que jo faig servir el que fa que hi hagi 
percentatge d’aprovats o no. Perquè si jo estirés de llibre i fes exàmens 
tradicionals, depèn de què preguntes, no aprovaria ningú. Però com que ho faig 
competencial doncs llavors penso que té un percentatge alt d’aprovats. 
 
- Saps quin és el nucli formatiu o la part de l’assignatura que agrada més 
als teus alumnes? I la que menys o que troben més difícil? 

 
No ho sé, ara ho veurem amb el qüestionari que els hi passaràs però crec que 
troben útil la part del currículum i tot això, però que els hi ha agradat la part de 
defensar els drets dels treballadors, la defensa dels drets laborals. I la que menys 
no sé la veritat perquè la veritat és que la seguretat social per exemple també 
crec que els hi agradat, i no se m’han queixat per exemple amb “que palo”. 
 
- Consideres que els continguts de FOL són adequats i s’ajusten a les 
necessitats de l’alumnat en general? 
 
Jo crec que el currículum sí perquè t’ensenyen en com introduir-te en el món 
laborals, els teus drets i penso que tot està molt relacionat. 
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- Quines son les dificultats principals que et trobes amb l’assignatura de 
FOL? 
 
Molta informació en poc temps, i més ara amb el canvi de currículum, és super 
interessant i podries explicar tantes i tantes coses però tens poques hores i ara 
encara n’hi haurà menys, i per tant caldrà organitzar diferent que per mi és tot 
tant interessant  que la limitació és que no tenim prou hores. La dificultat per mi 
és com seleccionar el que és més important a treballar, també per la metodologia 
perquè com que potencio coses competencials, com que vull que ho portin a la 
vida, llavors no pots parlar de tot i t’has de focalitzar. 
 
- Què creus que li falta a FOL o quins canvis caldria fer per millorar la 
percepció que té l’alumnat de l’assignatura? 
 
És que no es coneix! Tu parles amb la gent i quan els hi dius orientació laboral 
ningú sap què és i crec que faria falta promocionar, a nivell estatal i del sistema 
educatiu. 
 
- Perquè la sensació és que també els altres professors no ho valoren gaire 
no? 
 
És com un bolet per molts d’ells i penso que si es promociona més els alumnes 
sabran més a què s’enfroten. FOL necessitaria màrqueting. 
 
- Quina opinió creus que tenen la resta de docents de l’assignatura de FOL? 
 
Aquí en aquest departament sí que valoren, si que pensen que és important i em 
fan moltes preguntes perquè està molt vinculat a les pràctiques. Aquí li donen 
molta importància a les pràctiques que fa l’alumne i a la tutoria i aquí es vincula 
molt a tots dos: pràctiques i tutoria. 
 
 
Bloc 2. METODOLOGIA D’AULA INVERSA       
 
- Quant temps fa que apliques la metodologia d’aula inversa en general? 
 
Uns 5-6 anys. Vaig començar-lo a aplicar fer anglès a primària. Jo era 
especialista en anglès. 
 
- Quant temps fa que apliques la metodologia d’aula inversa a FOL? 
 
Aquest any és el primer. 
 
- Pots explicar breument com portes a la pràctica l’aula inversa? Perquè 
entenc que cada professor ho aplica d’una manera concreta, tot i que hi ha 
unes bases d’aula inversa, és així? 
 
Sí, els més puristes per exemple et dirien que els alumnes han de veure els 
vídeos que es proposen i els hi posarien preguntes per comprovar si han vist el 
vídeo prèviament a  la classe i jo per exemple no. No m’hi fico tant en aquesta 
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part obligatòria de veure el vídeo abans de la classe. La idea és el hi dones la 
teoria abans, sigui vídeo o document etc,  perquè vinguin a la classe preparats. 
Però jo els hi poso però no faig aquesta part de comprovació sinó que quan jo 
arribo a l’aula jo ja vaig amb aquesta cosa de que si ho han vist perfecte perquè 
tiro endavant i si no fem el “flipp in” i ho veiem tots junts.  
Llavors, com ho porto a la pràctica? Doncs aporto un banc de recursos on poden 
trobar la informació i llavors dedico els 10-15 primers minuts de la classe  per 
saber el que saben i el que no: els coneixements previs, si han mirat o no han 
mirat i llavors presento la tasca fer. Ens hi posem a treballar. Són com uns 40-45 
per treballar la tasca i els 5 min últims per veure què necessitem per la propera 
sessió.  
Per què és aula inversa per mi?  Perquè no em passo jo mitja hora xerrant i 
després mitja hora treballant, a vegades si són classes d’una hora i mitja sí o si 
és el primer dir que introduïm el tema sí perquè necessites assegurar-te més 
però sinó és “aquí tens la teoria”, i es treballa molt les paraules clau, les key 
words que quedin clares les coses que anem a treballar i plantejar l’objectiu. I a 
partir d’aquí doncs treballem dins l’aula i no a casa.  
 
- Creus que la aquesta metodologia ajuda a la motivació dels  teu alumnat?  
 
Sí, crec que sí perquè els hi pots fer més el seguiment, està al seu costat. No es 
perden tant, com si estan sols. 
 
- Quins elements motivadors utilitzes? Quines estratègies fas servir per 
propiciar la participació a l’aula? 
 
Vale, la gammificació que és super motivadora, el feedback personal, és a dir, 
estar per ells i atendre les seves individualitats i fer-los sentir partícips del que 
estem fem, potenciant tot el que fan be i donar-los espai perquè puguin participar 
i intervenir, i qui vulgui que pugui aixecar la mà i preguntar molt bé i els que no 
perquè els hi fa vergonya o por intervenir que ho puguin fer individualment quan 
jo vaig passant. Et diuen tant els dubtes que tenen com la manera com han 
relacionat el que estas treballant amb la seva vida, que és la idea. 
 
- Creus que l’entusiasme docent és important per afavorir la motivació de 
l’alumnat? 
 
Totalment, si el profe no li troba sentit al que estan fent, els alumnes no li trobaran 
sentit tampoc. Per mi és clau. Al final, tot és sentit: sentit de vida, sentit del que 
fas, sentit del que estudies, per tant, si el profe no li dona sentit, l’alumne no li 
trobarà. 
 
- Tens en compte els interessos dels teus alumnes per plantificar les 
activitats? Els continguts estan relacionats amb temes d’actualitat? 
 
Si, jo sempre intento que estigui relacionat amb el que ells viuen. A vegades és 
difícil, a vegades temes d’actualitat estem una miqueta perduts perquè estem 
més a prop del que hem viscut nosaltres que el que viuen ells però la idea és 
intentar fer-ho proper i poder-los preguntar a ells com ho relacionarien en el seu 
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dia a dia. Jo planifico pensant què els hi pot agradar, aquesta  és la pregunta que 
em faig. 
 
-Per tant, no ho fas a partir dels continguts sinó a partir dels seus 
interessos 
 
Què han d’aprendre, què estan vivint i com podem relacionar el que viuen amb 
el que han d’aprendre. 
 
- Has pogut comprovar diferències en l’aplicació d’aquesta metodologia 
comparant-la amb una altra de més tradicional (llibre+apunts+classe 
magistral del professor+ examen)? 
 
En FOL no, perquè és el primer any però en anglès sí. La frustració aquella del 
no me escuchan, tengo que repetir-lo, ja ho he explicat 10.000 vegades, ho estas 
explicant per la classe i no saps qui  t’està escoltant... i sempre t’estas repetint 
dient el mateix, sents que és avorrit i et canses fins i tot d’escoltar-te a tu mateix, 
i després el llibre... uf  i fer exercicis de llibre.... Vius en una desmotivació que ni 
té sentit per tu ni per l’alumne. Per això vaig decidir canviar i a la que vaig 
començar a utilitzar el flipped classroom en anglès, totalment diferent perquè li 
vam començar a donar sentit. 
 
- Creus que l’aula inversa és adequada a cicles formatius? Creus que 
funciona igual en totes les etapes educatives o que són més apropiades en 
determinades edats? 
 
Sí,  jo crec que l’aula inversa està totalment en línia amb el que vol l’educació 
d’avui: fer els alumnes competents i l’aula inversa és troba tu la solució, troba tu 
l’aprenentatge, jo t’ajudo però tu ets qui construeix tot,no? Jo et dono eines però 
ets tu qui construeixes. No és com abans que jo t’ho explico tot sinó que jo t’ajudo 
a que aprenguis el que necessitis i llavors es podria aplicar en altres 
assignatures? Jo crec que sí, en qualsevol assignatura el coneixement no el té 
el profe i cal que per més que pugui semblar que segons quines assignatures no 
es pot fer, jo crec que qualsevol assignatura es pot fer amb flipped perquè el 
profe es podria fer microvideos, micromaterials, etc... qualsevol matèria que 
vulguis aprendre es pot fer en aula inversa. 
A veure, si encaixa a la universitat, perquè no hauria d’encaixar a cicles. 
 
- Realitzes adaptacions en les activitats o en els materials per afavorir 
l’aprenentatge dels alumnes? Quines estratègies utilitzes? 
 
Sí. Una de les coses que potencia el flipped és fer el tu a tu amb l’alumne, i jo a 
vegades modifico activitats o objectius, faig adaptacions avaluatives i després 
avaluo diferent. Per exemple, si sé que l’alumne té dificultats i una activitat 
l’avaluo sobre 4 quan a un altre li posaria un 3 a ell l’ajudo posant-li un 4. O sinó 
també reduint objectius. Si l’alumne no arriba a l’0bjectiu principal que he posat 
li redueixo l’0bjectiu: fes aquesta part i no aquesta altra o aquesta part que has 
fet ja està bé, ho dono per bo. 
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- Creus que dones prou atenció individual als teus alumnes amb l’aula 
inversa? 
 
A vegades m’agradaria més perquè depèn del grup, perquè hi ha grups que et 
reclamen més i altres que et reclamen menys. Quan tens un grup que et reclama 
molt no pots arribar a atendre tots, però sinó fos aula inversa encara podria 
atendre menys. Però a cicles formatius com que ja són més grans, en principi 
reclamen menys i crec que els ajudo. 
 
- Què has comprovat que funciona millor a l’aula per tal que l’alumnat 
s’impliqui ?  
 
El feedback, preguntar, passejar per la classe. Una cosa clau del flipped és que 
el profe no pot seure a la cadira més de 5-10 min. Per mi eh? Tot depèn del dia 
és clar, però en general perquè funcioni has de passejar amunt i avall de la classe 
i perquè l’alumne s’impliqui l’alumne ha de sentir que tu estàs allà al costat, que 
estàs veient el seu procés. I sinó estàs al seu costat, des de l’ordinador i amb el 
classroom que vegi que tu estàs veient la feina que esta fent i estàs fent el 
feedback des del seu costat o des de l’ordinador amb missatges privats. 
L’alumne ha de saber que l’estàs acompanyant. 
 
- Quins aspectes  has evidenciat que no funcionen a l’aula ? 
 
No funciona a l’aula, precisament això, quan em quedo asseguda perquè les 
classes que he notat que no m’han agradat són precisament les que me n’he 
anat a fer coses meves mentre ells feien les seves. I ui, esto no. Un momentet 
vale, però no et pots despistar molt perquè llavors no tira bé la classe.  
No és anar fent autònomament ells per una banda i jo per l’altra sinó 
autònomament però acompanyats. Sempre han de tenir el feedback perquè sinó 
es perden. 
A FOL tenen un objectiu setmanal i això ajuda a focalitzar.  
 
-Però llavors això de l’objectiu setmanal és propi d’aula inversa o és 
quelcom que tu has incorporat?  
 
Bueno és la cosa aquesta que l’aula inversa sempre va acompanyada d’altres 
metodologies i llavors normalment va per projectes o per reptes o per objectius, 
alguna cosa has de fer servir, alguna altra metodologia activa per complementar 
perquè si et poses a fer exercicis de llibre tampoc acabaries de motivar. Que 
també ho pots fer amb aula inversa perquè tot depèn de com es plantegi. 
 
- Quines són en opinió teva, les pautes i  estratègies d’aula inversa que 
afavoreixen la motivació i l’interès per l’assignatura de FOL? 
 
Per a mi penso que l'important és:  
- Tenir l'objectiu de la sessió clar.  
- Que els alumnes sàpiguen què han de fer, quin sentit té, per a que serveix i 
com serà avaluat. 
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- Utilitzar material de suport a on els alumnes puguin trobar la informació CLAR 
I BREU. (Recomanen videos de menys de 5 minuts, 2-3 min a ser possible. Si 
és document / article, etc. que es trobi la informació important amb facilitat.) 
- Donar feedback a l'alumne del seu procés de treball.  
- Combinar l'aula inversa amb altres metodologies actives.  
- Fomentar la participació de l'alumne amb preguntes i dinàmiques interactives.  
- Acompanyar l'alumne i adaptar els continguts, objectius, suport o fins i tot 
avaluació segons les individualitats.  
 
- Utilitzes altres recursos d’altres metodologies a les teves classes per 
complementar el mètode d’aprenentatge invers? Quines? 
 
Doncs les que hem dit utilitzar metodologies complementaries : aprenentatge per 
objectius, per reptes, per projectes... tot això. El visual thinking, la gammificació. 
El visual thinking per exemple és estructurar els continguts de forma visual, això 
que sempre els hi dic i els hi remarco: que facin servir paraules clau però també 
ha de ser paraula clau-imatge clau però no acaben d’entendre-ho. El visual 
thinking és: què és el que vull expressar, quines són les paraules clau i quines  
són els imatges claus i llavors faig un com un mapa conceptual. Que tampoc és 
un esquema o un mapa conceptual en sí, sinó com organitzar aquestes idees i 
donar-li forma a la informació que tu vols transmetre. I tampoc és utilitzar molt 
colors, sinó que són bàsicament blanc, gris, negre i vermell o el groc. I cada color 
té el seu què perquè si es fan servir molts colors arriba un punt que si fas servir 
molts colors tampoc veus res al final. I això és el que vull explicar-los millor l’any 
que ve. Però si que han captat la idea de paraula clau amb imatge clau perquè 
tothom pugui captar la idea ràpidament. Que entri directament dels ulls al cervell. 
El visual thinking és això de “tal como lo veo, lo aprendo”. 
 
- Creus que aquesta metodologia comporta un excessiu treball per part del 
docent? Per la teva experiència com a docent, creus que això és un 
impediment perquè altres docents ho apliquin a les seves assignatures?  
 
El que té és que has de treballar abans i t’ho has de preparar molt abans però 
després, un cop t’ho has preparat tens menys feina després de correcció. Amb 
la metodologia tradicional tens un munt de feina al final per corregir i amb l’aula 
inversa això no passa perquè vas corregint més espaiat per anar fent el 
seguiment.  
El que no tingui ganes de preparar-se materials, que és l’altra característica, 
doncs no la trobarà una metodologia adequada. Però és la manera de fer-t’ho 
teu i donar-li sentit i motivar-te tu mateix també. 
 
- Hi ha altres professors que utilitzin l’aula inversa a cicles d’aquest centre? 
 
No ho sé en general de l’institut perquè és molt gran però aquí a cicles formatius 
no. Algun alumne ha comentat que en alguna altra assignatura es passa vídeo 
també en compte d’apunts però això no és flipped classroom, perquè no es tracta 
de canviar el discurs parlat per un discurs en vídeo, això no és flipped. A flipped 
el vídeos no poden durar més de 3-5 min. 
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- Fas servir estratègies concretes per facilitar que els  teus alumnes 
aprovin?  (punts addicionals, tasques optatives, etc) 
 
Sí, sempre tinc l’extra point: si fan una feina més ben feta, si afegeixen alguna 
cosa que surt de lo normal o participen molt activament. També faig una altra 
estratègia que és que cada activitat que han d’entregar les puntuo sobre 4, però 
com que fem servir la gammificació fem el “tornem a tirar”, en comptes de posar 
un 0 que és no entregat, doncs poso un 6 que és el tornar a tirar del joc de daus 
i tenen una segona oportunitat de tornar-ho a fer abans que tanqui el nucli 
formatiu. També dependrà de la realitat de l’alumne, si aquest ha estat perdent 
el temps a la classe i per més que li hagis insistit no ho ha fet doncs no. Però 
aquells alumnes que per les circumstàncies que sigui no ha pogut fer-ho doncs 
sí.  
 
- Creus que és una metodologia apropiada pel model híbrid imposat per la 
situació del covid? Creus que té avantatges respecte a altres mètodes més 
tradicionals de fer les classes online? 
 
Si, perfecte. Perquè ja estan acostumats a ser autònoms i saber com buscar la 
informació. A mi no m’ha suposat un extra esforç fer les classes online. Jo no em 
poso a fer un monòleg online jo com que ja saben que tenen l’objectiu al 
classroom. També haig de dir que jo no faria flipped si no hagués conegut les 
possibilitats de google perquè està molt vinculat amb totes les possibilitats que 
aporta el classroom. Les eines del google suite encaixen perfecte. De fet 
necessites una plataforma sigui google classroom, moodle o també hi ha alguna 
professor de flipped que fa servir un blog, els alumnes tenen un blog. És a dir, 
necessites vincular-ho a la  tecnologia. 
 
- Després de l’experiència d’enguany, tens identificades les coses que no 
han funcionat? Suposa realitzar molts canvis a la programació d’enguany? 
 
Vull fer millores en el visual thinking, i ja m’estic preparant per fer-ho de cara a la 
programació de l’any vinent. Explicar-la millor i com projectar les idees de forma 
visual i també vull millorar  les rúbriques, que ells tinguin clar què avaluo a cada 
objectiu. Ara les tinc molt genèriques i vull especificar-les millor. Ara són massa 
estandarditzades i s’han de vincular més a cada objectiu i més vinculats als 
criteris d’avaluació del currículum.  Jo els faig pensar amb els criteris d’avaluació 
del currículum al final del nucli formatiu i m’agradaria vincular-ho més a cada 
activitat que fan. Fer la rúbrica més propera la criteri d’avaluació del currículum. 
Vull també canviar l’ordre d’alguns continguts, actualitzar coses de la pàgina 
web, i també ho hauré de canviar per les modificacions que hi haurà en les hores 
del currículum. 
 
- Penses continuar aplicat aquesta metodologia el proper curs? 
 
Sí rotund, forever and ever. 
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 Buidatge respostes entrevista docent 

 

temes Respostes relacionades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÒDUL DE 
FOL 

- en general els hi agrada crec, i que en general la troben útil. 
 
- té la imatge de que no és una assignatura interessant i que s’ha de fer 
perquè toca, però després la sensació és que si valoren i que és important 
per la vida. 
 
- quan comencen molts no saben què és l’orientació laboral i és molta tasca 
del professor de donar-li la importància que té i jo m’esforço molt en fer-
ho. 
 
- més que FOL és la metodologia d’avaluació que jo faig servir el que fa que 
hi hagi percentatge d’aprovats o no. Perquè si jo estirés de llibre i fes 
exàmens tradicionals, depèn de què preguntes, no aprovaria ningú. Però 
com que ho faig competencial doncs llavors penso que té un percentatge 
alt d’aprovats. 
 
- La dificultat per mi és com seleccionar el que és més important a treballar, 
també per la metodologia perquè com que potencio coses competencials, 
com que vull que ho portin a la vida, llavors no pots parlar de tot i t’has de 
focalitzar. 
 
- penso que si es promociona més els alumnes sabran més a què 
s’enfronten. FOL necessitaria màrqueting. 
 
- OPINIÓ ALTRES DOCENTS: aquest departament sí que valoren, si que 
pensen que és important i em fan moltes preguntes perquè està molt 
vinculat a les pràctiques. 
 

 
 
 

MOTIVACIÓ 
ALUMNAT 

- ESTAN MOTIVATS? la sensació que tenen és que final treballen més del 
que ells pensaven que haurien de treballar, llavors, alguns es desmotiven 
perquè es pensaven això. En general però penso que sí que estan motivats. 
 
- AULA INVERSA ÉS MÉS MOTIVADOR?  crec que sí perquè els hi pots fer 
més el seguiment, està al seu costat. No es perden tant, com si estan sols. 
 
- PAPER DOCENT: si el profe no li troba sentit al que estan fent, els alumnes 
no li trobaran sentit tampoc. Per mi és clau. 
 

 
 
 
 

- aporto un banc de recursos on poden trobar la informació i llavors dedico 
els 10-15 primers minuts de la classe  per saber els coneixements previs, si 
han mirat o no han mirat i llavors presento la tasca fer. Són com uns 40-45 
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AULA 
INVERSA 

per treballar la tasca i els 5 min últims per veure què necessitem per la 
propera sessió.  
 
- es treballa molt les paraules clau, les key words que quedin clares les coses 
que anem a treballar i plantejar l’objectiu. I a partir d’aquí doncs treballem 
dins l’aula i no a casa. 
 
- està totalment en línia amb el que vol l’educació d’avui: fer els alumnes 
competents i l’aula inversa és troba tu la solució, troba tu l’aprenentatge, jo 
t’ajudo però tu ets qui construeix tot Jo et dono eines però ets tu qui 
construeixes. No és com abans que jo t’ho explico tot sinó que jo t’ajudo a 
que aprenguis el que necessitis. 
 
- Una de les coses que potencia el flipped és fer el tu a tu amb l’alumne, i jo 
a vegades modifico activitats o objectius, faig adaptacions avaluatives. 
 
- l’aula inversa sempre va acompanyada d’altres metodologies i llavors 
normalment va per projectes o per reptes o per objectius, alguna cosa has 
de fer servir, alguna altra metodologia activa per complementar 
-COM A DOCENT has de treballar abans i t’ho has de preparar molt abans 
però després, un cop t’ho has preparat tens menys feina després de 
correcció. Amb la metodologia tradicional tens un munt de feina al final per 
corregir i amb l’aula inversa això no passa perquè vas corregint més espaiat 
per anar fent el seguiment.  
 
- necessites una plataforma sigui google classroom, moodle o també hi ha 
alguna professor de flipped que fa servir un blog, els alumnes tenen un blog. 
És a dir, necessites vincular-ho a la  tecnologia. 
 

 
 
 
 
ESTRATÈGIES 

PER 
PROPICIAR 

MOTIVACIÓ  
I 

 IMPLICACIÓ 

-La gammificació, el feedback personal, és a dir, estar per ells i atendre les 
seves individualitats i fer-los sentir partícips del que estem fem, potenciant 
tot el que fan be i donar-los espai perquè puguin participar i intervenir. 
 
- passejar per la classe. Una cosa clau del flipped és que el profe no pot 
seure a la cadira més de 5-10 min. Per mi eh? en general perquè funcioni 
has de passejar amunt i avall de la classe i perquè l’alumne s’impliqui 
l’alumne ha de sentir que tu estàs allà al costat, que estàs veient el seu 
procés. L’alumne ha de saber que l’estàs acompanyant 
 
- Tenir l'objectiu de la sessió clar:  que els alumnes sàpiguen què han de fer, 
quin sentit té, per a que serveix i com serà avaluat. 
 
- Utilitzar material de suport a on els alumnes puguin trobar la informació 
CLAR I BREU. (Recomanen videos de menys de 5 minuts, 2-3 min a ser 
possible. Si és document / article, etc. que es trobi la informació important 
amb facilitat.) 
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- Donar feedback a l'alumne del seu procés de treball.  
 
- Combinar l'aula inversa amb altres metodologies actives.  
 
- Fomentar la participació de l'alumne amb preguntes i dinàmiques 
interactives.  
 
- Acompanyar l'alumne i adaptar els continguts, objectius, suport o fins i tot 
avaluació segons les individualitats 
 
CONTINGUTS: 
- intento que estigui relacionat amb el que ells viuen. A vegades és difícil, a 
vegades temes d’actualitat estem una miqueta perduts perquè estem més 
a prop del que hem viscut nosaltres que el que viuen ells però la idea és 
intentar fer-ho proper 
 
- Què han d’aprendre, què estan vivint i com podem relacionar el que viuen 
amb el que han d’aprendre. 
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Annex 3. Consentiment informat docent  

 
DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT 
 
Na __________________________ amb DNI______________ i amb domicili 
a_____________________________________, mitjançant aquest document, 
 
1. Autoritzo a Dolors Pallarols Hortal , amb DNI número 43677893L i amb 
domicili al carrer Camprodon 22 d’Arbúcies, estudiant de l’assignatura TFM del 
Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) perquè faci ús de les dades de 
caràcter personal que hagin estat comunicades en el marc d’aquest treball. El 
tractament d’aquestes dades es durà a terme segons el següent: 
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Dolors Pallarols Hortal 
FINALITAT: Dur a terme la realització del TFM amb una finalitat exclusivament 
de recerca i sense ànim de lucre. 
LEGITIMACIÓ: Consentiment de la interessada 
DESTINATARIS: No es cedeixen dades a tercers. 
DRETS: En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se al correu 
electrònic dpallarols@uoc.edu 
 
2. Que manifesto que he estat informat/da sobre les característiques de la 
participació de l’estudi científic portat a terme per la Dolors Pallarols. També he 
estat informada sobre que les dades es tractaran d’acord amb el que disposa la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i garantia dels drets digitals, i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 
relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades 
de caràcter personal (RGPD). 
 
3. Que la Dolors Pallarols Hortal es compromet a guardar secret sobre les 
informacions personals i les dades de caràcter personal, i a no fer ús públic de 
les dades de caràcter personal complint la llei esmentada anteriorment. 
L’estudiant només podrà fer ús exclusivament de les dades obtingudes amb una 
finalitat docent i de recerca. L’estudiant es compromet a recollir les dades 
mínimes que siguin necessàries, seguint el principi de minimització, i a destruir 
la informació de caràcter personal un cop n’hagi finalitzat l’ús amb finalitat de 
recerca. 
 
Que he rebut una còpia d’aquest document signada per l’estudiant. 
A Blanes, a ___  d’abril de 2021 
 
Signatura de la docent                                                           Signatura estudiant 
UOC 
 

 

 

mailto:dpallarols@uoc.edu
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Annex 4.  Anàlisi fiabilitat de l’instrument a través de l’Alpha Cronbach 

       

Càlcul de la consistència del qüestionari a l’allumnat calculat amb el programa 
Excel: 

 

 ALPHA CRONBACH           

            

a (Alpha Cronbach) 1,00044942   

 

K (nombre d'ítems) 54   

Vi (variança cada ítem) 27,61   

Vt (variança total) 1527,24972   
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Annex 5: Exemple programació didàctica FOL amb aula inversa 

 

Exemple de programació didàctica de FOL per al curs 2020-21 corresponent a 
la unitat formativa de prevenció de riscos laborals. 
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Amb les metodologies per projectes i l’aprenentatge invers, els alumnes coneixen des de 
l’inici del Nucli Formatiu, el producte final al qual han d’arribar, el temps que disposen 
per a realitzar-ho, les tasques que han de desenvolupar prèviament per tal d’arribar al 
producte final i els criteris d’avaluació..  

Les sessions comencen amb un temps per a compartir conceptes coneguts o apresos en 
les sessions prèvies, o en la teoria adquirida en la preparació fora de l’aula abans de la 
sessió.  Es recorda el producte final de la UF i es dedica temps per a realitzar les tasques 
necessàries per arribar a aquest producte final. Per tancar la sessió s’observa la feina feta 
i la preparació necessària per a la següent sessió.  
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De manera que l’estructura general de les sessions per a una classe de 60’ és:  

Out learning (Aprenentatge previ a la 
sessió)  

In learning (Aprenentatge posat en 
pràctica a la sessió)  

Post learning 
(Aprenentatge 
necessari per a la 
propera sessió)  

10’  40’ 10’ 

 

En les sessions de 120’ és: 

Out learning (Aprenentatge previ a la 
sessió)  

In learning (Aprenentatge posat en 
pràctica a la sessió)  

Post learning 
(Aprenentatge 
necessari per a la 
propera sessió)  

15’  90’ 15’ 

 

EINES DIGITALS PER TREBALLAR AMB L’APRENENTATGE INVERS: 
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