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Flip your class 
with the help 
of your students
Jordi Simon, Carol de Britos, Elena Sofía Ojando

Presentem una experiència d’elaboració de materials didàctics en for-
mat audiovisual per part del mateix alumnat de sisè d’educació primà-
ria de l’escola Virolai de Barcelona, en el marc d’una experiència de
classe inversa i realitzada al llarg dels cursos 2014-2015 i 2016-2017, en
col·laboració amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

PARAULES CLAU: creació, vídeo, classe inversa, aprenentatge entre iguals, edat moderna, motivació,
tecnologia, TIC.

Què entenem quan es parla del protago-
nisme de l’alumnat en el seu procés d’a-
prenentatge? Ens hem plantejat mai la
possibilitat que els infants creïn el propi
material didàctic?

En Jan, alumne de sisè de primària de

l’escola Virolai, diu: «Els nostres mestres

sovint es tornen bojos buscant informació

que ens sigui útil o que ens expliqui els

conceptes d’una manera que els alumnes

puguem entendre». I la Gal·la, del mateix

curs i escola, hi afegeix: «És per això que

hem decidit rescatar-los!».  

Amb la intenció de donar resposta a
aquestes preguntes, va néixer l’experièn-
cia Flip your class with the help of your
students, dins el marc del projecte d’inno-
vació de la classe inversa (PICI).

El PICI i el context de l’experiència

De cara a contextualitzar aquesta expe-
riència, cal dir que el PICI és un projecte
que té la finalitat d’implementar i avaluar
la metodologia de la classe inversa, més
coneguda amb el nom anglès
de flipped classroom, en l’e-
tapa de primària i en la forma-
ció inicial dels futurs mestres
d’aquesta mateixa etapa edu-
cativa.1

En relació amb el projecte
PICI, també volem destacar
un altre objectiu, que és el

«Els nostres mestres sovint
es tornen bojos buscant
informació que ens sigui
útil o que ens expliqui els
conceptes d’una manera
que els alumnes puguem
entendre»
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l’aula per explicar i treballar continguts
(saber) es dedicarà principalment al tre-
ball col·laboratiu i/o personalitzat, amb la
qual cosa es facilitarà l’adquisició de
competències, la integració de tecnolo-
gies digitals i l’avaluació formativa (saber
fer) a l’escola; mentre que, fora de l’aula,
l’infant orienta el seu treball autònom a
accedir als continguts d’aprenentatge uti-
litzant els recursos tecnològics de què
disposa (ordinador, tauleta tàctil, telèfon
mòbil, etc.).

Un dels neguits que tenim les mestres i
els mestres a l’hora de començar a treba-
llar la classe inversa és l’esforç de temps i
d’energia que requereix la creació (o
cerca) de material audiovisual que sigui
adient per al nostre alumnat: que sigui en-
tenedor, que inclogui els continguts que
ens interessa treballar, que sigui atractiu
per a les criatures, etc. En l’experiència
que us presentem, hem anat més enllà de
la classe inversa, atès que hem posat en
relleu encara més el protagonisme de l’a-
lumnat en el procés d’ensenyament i
aprenentatge. Els alumnes de l’escola Vi-

següent: compartir estratègies i metodo-
logies didàctiques entre l’etapa d’educa-
ció pr imàr ia i  la pròpia formació
universitària dels futurs mestres del se-
gle XXI, assegurant així la veritable trans-
ferència entre la formació inicial i la
pràctica real a les escoles.

La millora de la pràctica docent està di-
rectament relacionada amb l’experiència
viscuda com a aprenents, per la qual cosa
cal posar l’èmfasi en les experiències d’a-
prenentatge dels futurs mestres, per tal
que la puguin adaptar i projectar en el seu
futur alumnat.

La classe inversa es presenta com una al-
ternativa als models tradicionals. Proposa
invertir l’activitat d’aprenentatge de l’alum-
nat entre l’entorn de l’aula i l’entorn fora
de l’aula, tot integrant la tecnologia de
manera invisible en els processos d’en-
senyament i aprenentatge. 

Així doncs, amb la classe inversa, el
temps que tradicionalment s’utilitzava a

rolai es converteixen en dissenyadors dels
continguts que treballaran uns altres in-
fants que es troben en cursos anteriors o,
com diu l’Oleguer: «Fem un viatge al futur
per ensenyar als nostres companys i com-
panyes». 

Des del curs 2014-2015, l’escola Virolai ha
creat una nova assignatura, anomenada
ABP (aprenentatge basat en projectes), en
què es treballa sis hores a la setmana de
manera interdisciplinària. Partint dels con-
tinguts tradicionalment propis de les cièn-
cies socials, l’alumnat desenvolupa
projectes en què intervenen assignatures
com ara les llengües o les matemàtiques.
Per intervenir en aquests projectes, s’utilit-
zen metodologies i recursos didàctics dife-
rents.

Introduïm la classe inversa a l’aula

Durant el primer trimestre del curs 2014-
2015, els infants van desenvolupar, per
grups i amb metodologia col·laborativa, el
tema de l’edat moderna a través d’una
webquesta. Van haver de completar un se-
guit de tasques de recerca i d’anàlisi d’in-
formació en relació amb el tema treballat
(imatge 1). La fita era convertir-se en es-
pecialistes d’una temàtica de l’època i, uti-
litzant les TIC, poder-la explicar als seus
companys i companyes.

Al llarg del segon trimestre del mateix
curs, i com a activitat de consolidació

Guix 419 | Novembre 2015

A FONS Un altre objectiu és compartir
estratègies i metodologies didàc-
tiques entre l’etapa d’educació
primària i la pròpia formació
universitària dels futurs mestres
del segle XXI

Amb la classe inversa, el temps
que tradicionalment s’utilitzava
a l’aula per explicar i treballar
continguts (saber) es dedicarà
principalment al treball col·la-
boratiu i/o personalitzat



dels aprenentatges adquirits (sis ses-
sions de dues hores de durada), van ela-
borar un conjunt de vídeos on
s’explicaven els conceptes treballats. Així,
al començament, els vam explicar que, al
curs següent, es treballaria el tema de
l’edat moderna amb una metodologia
nova anomenada classe inversa i que ca-
lia que ens hi ajudessin. 

Atès que els infants ja eren experts en el
tema i que el material que tenien a l’abast
no estava prou adaptat al seu nivell, se’ls
va proposar que fossin ells mateixos els
que en creessin i que ho fessin pensant
en els seus companys i companyes del
curs següent. 

Guix 419 | Novembre 2015

25

A FONS

Innovació en la integració
de les TIC a l'educació 

Ús de les TIC
CS

Vam dividir els continguts segons la temà-
tica que tractaven: els grans descobriments,
els avenços tècnics, la Guerra de Succes-
sió, etc. Cada grup de tres alumnes de sisè
va escollir un tema i els trets més impor-
tants que volien treballar (imatge 2). Amb
aquesta informació, van redactar un petit
text. En aquest moment, es va fer una pri-
mera avaluació del material, referent als
propis continguts de la matèria.

Un cop van tenir clara la informació, cada
grup va decidir, d’entre tots els recursos
audiovisuals treballats o vistos fins ales-
hores, aquells que volien emprar per pre-
sentar el seu tema. Entre d’altres, van ser
els següents:

Audacity: programa que permet editar
àudio.
Powtoon: aplicació que permet, des
d’una tauleta digital, crear tutorials i que
conté una gran quantitat de recursos
gràfics i sonors.
Movie Maker: editor de vídeo per a en-
torns Windows.
PowerPoint: programa clàssic
per fer presentacions en en-
torns Windows i Apple.
Movenote: aplicació en línia que
permet sincronitzar presenta-
cions fetes en PowerPoint amb
explicacions en vídeo o àudio.

Cal tenir present que, en alguns dels ca-
sos, l’alumnat va anar aprenent el funcio-
nament dels recursos a mesura que

Consulta els 

videos a

http://gu
ix.grao.

com

Imatge 1. Treballant amb els ordinadors per cercar informació sobre l’edat moderna

Imatge 2. Creant vídeos amb la tauleta tàctil
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Fase A
Un cop finalitzada la creació del material
(març de 2015), es va avaluar si:

L’alumnat estava satisfet amb la feina
feta (imatge 3).
El material s’adaptava a les necessitats
de l’alumnat de sisè.
El material tenia prou qualitat per ser vi-
sionat.
Els estudiants i les estudiants havien in-
terioritzat millor els continguts propis de
la matèria i l’ús d’eines TIC.

Fase B
Un cop utilitzat el material en classes in-
verses (curs 2015-2016), es va avaluar si
aquest material: 

Incrementava la interacció entre l’en-
senyant i l’escolar.
Feia que l’alumnat percebés que havia
de ser el responsable principal del seu
aprenentatge.
Garantia la preparació de les matèries
abans de la classe.

En aquesta activitat, el paper del mestre va
ser el d’anar donant pautes als alumnes,
tot fent referència a la pròpia qualitat del
producte audiovisual i del seu contingut. 

Al llarg del mes de març de 2015, vam
penjar, en un Google Site, tot el material
audiovisual creat per l’alumnat i així res-
tarà preparat per ser utilitzat com a mate-
rial inicial per a les classes inverses del
proper curs. Aquest moment també serà
el de l’avaluació.

El cicle es tancarà quan, al llarg del curs
2015-2016, es treballi l’edat moderna a
través del model de classe inversa utilit-
zant el material audiovisual creat al llarg
del curs anterior.

Avaluació, conclusions i prospectiva

En relació amb els objectius anteriors, es
pretén avaluar tant l’experiència com el
material, que va ser creat en dues fases.

anava sorgint cada necessitat concreta.
Fins aquí, vam esmerçar dues sessions
de classe.

Al llarg de les altres quatre sessions, els
diferents grups es van organitzar per
crear i enregistrar els seus treballs, fent
una planificació prèvia i una fase de sin-
cronització d’imatge i de so posterior en
molts dels casos. 

El paper del mestre va ser el d’a-
nar donant pautes als alumnes,
tot fent referència a la pròpia
qualitat del producte audiovisual
i del seu contingut

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Potenciar el paper de l’alumnat com a creador de material didàctic com a mètode
d’aprenentatge de continguts específics.
Fomentar el treball en petits grups a classe, convertint el temps a l’aula en un espai
social, col·laboratiu i creatiu.
Incrementar la interacció entre alumne i mestre, fent que els infants percebin la
seva responsabilitat en el procés d’aprenentatge, i el mestre, el seu paper de guia.
Incentivar la personalització del procés de creació del material i, en el futur, del pro-
cés d’aprenentatge dels usuaris i les usuàries.

Imatge 3. Alumnes de Virolai i avaluadors de Blanquerna realitzant un focus
group
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Comprometia el grup classe en el procés
de creació i ús de materials educatius.
Personalitzava l’aprenentatge de l’alum-
nat.
Plantejava problemes significatius per a
l'alumnat.
Fomentava el treball en petits grups a
l’aula.
Convertia el temps de classe en un es-
pai social.

En aquest moment, ja tenim resultats de la
fase A. En podem destacar els següents:

La majoria dels materials realitzats per
l’alumnat han estat valorats positiva-
ment i podran ser utilitzats al proper
curs. Aquest fet representa una fita im-
portant que cal tenir present.
Basant-nos en els diferents instruments
utilitzats en l’avaluació de la matèria,
podem afirmar que un alt percentatge
dels estudiants té un bon domini de les
eines TIC que han utilitzat i que han in-
terioritzat els continguts treballats. El
que no podem assegurar és si aquest
procés és molt millor que en altres anys
en relació amb aquestes dues qües-
tions, ja que no tenim evidències cientí-
fiques que mesurin aquest canvi.

Podem confirmar l’alt grau de satisfac-
ció de l’alumnat participant, i així ho
han manifestat en els grups focals rea-
litzats amb aquesta finalitat. 

Uns resultats provisionals 
prou satisfactoris

En conclusió, cal dir que «Flip your class
with the help of your students» ha esde-
vingut una experiència que podríem resu-
mir amb les paraules que la Júlia ens va
dir: «Jo m’he sentit bé fent l’activitat i he
après més ràpid i millor».

Un cop avaluada l’experiència completa-
ment, es plantejarà amb la direcció del
centre la possibilitat que sigui aplicada a
uns altres cursos o matèries. 

Aquesta iniciativa l’hem compartida en di-
ferents espais i, al mes de juny de 2015,
un estudiant del màster universitari en in-
novació pedagògica i lideratge educatiu
en el segle XXI de Blanquerna-URL, amb
molt d’encert, ens va fer la reflexió se-
güent:

Entenc i em sembla molt interessant la

vostra experiència, en què l’alumnat ha

creat materials per als infants del proper

any, però si el curs que ve feu flipped

classroom i el vostre alumnat ja no pro-

dueix vídeos, sinó que mira els de com-

panyes i companys del curs anterior,

perdreu una bona part de l’atractiu que té

aquesta experiència i que va relacionat

amb l’acte creatiu.

Aquesta intervenció ens encoratja a conti-
nuar treballant per aconseguir que les ne-
nes i els nens siguin els creadors de
material didàctic totalment compatible
amb la classe inversa.

1. Aquest projecte es du a terme en el marc
del Programa de Millora i Innovació en la For-
mació de Mestres (ARMIF 2014). Per això, té
lloc entre la Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull, juntament amb les
escoles Virolai, Collaso i Gil i Jesuïtes de
Gràcia, la qual cosa dóna lloc a interaccions i
a col·laboracions entre els centres de primà-
ria i la universitat, que és qui forma el profes-
sorat del futur. 

Aquest article fou sol·licitat per GUIX. ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCA-
TIVA el mes de març de 2015 i acceptat el mes de setembre
de 2015 per ser-hi publicat.

NOTA

Basant-nos en els diferents instruments utilitzats en l’avaluació de
la matèria, podem afirmar que un alt percentatge dels estudiants té
un bon domini de les eines TIC que han utilitzat i que han
interioritzat els continguts treballats


