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NORMATIVA  DE SEGUIMENT DE LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL 

 

Introducció 

Considerem  el  blended  learning  una  modalitat  d’ensenyament‐aprenentatge  que  permet 

ensenyar  tal  i  com  actualmente  vivim  (treballem  i  ens  relacionem):  la  nostra  vida  és 

semipresencial doncs molts (no tothom) utilitzem tant  la presència com  la virtualitat per a  la 

feina,  les relacions personal o per aprendre. La convivència de  l’ensenyament presencial amb 

el virtual permet omplir  les mancances o  limitacions que  la presencialitat  i  l’elearning poden 

tenir com a modalitats d’aprenentatge. 

L’ESCS ha apostat firmament per aquesta modalitat. El Grau en Ciències de la Activitat Física i 

l’Esport  i  el  Màster  Universitari  en  Cronicitat  i  Dependència  s’imparteixen  en  aquesta 

modalitat.  Es  per  això  que  des  de  la  Direcció  de  l’ESCS  es  considera  imprescindible  per 

qualsevol   docent d’aquest grau  i postgrau tenir present aquesta normativa que estableix  les 

regles bàsiques per garantir la qualitat dels ensenyaments.  

 

IDEES BÀSIQUES: QUE SIGNIFICA FER UNA ASSIGNATURA SEMIPRESENCIAL? 

Crear una assignatura semipresencial implica dissenyar un curs partint d’un fet clau: el centre 

de  l’aprenentatge és  l’alumnat  i aquest està a  l’aula  la meitat de temps que en un programa 

presencial. 

Les Claus per a l’èxit d’un programa blended o híbrid són entre d’altres: 

A) ABANS DE COMENÇAR LA DOCÈNCIA: 

1. Planificació.  Es  recomana  crear  el  curs  amb  antelació  suficient.  La  UTD  utilitza  i 

recomana un model de propotipatge clàssic,  l’ADDIE que es vertebra en 5 elements: 

Anàlisi,  Disseny,  Desenvolupament,  Implementació  i  Avaluació.  La  UTD  assessora  i 

acompanya al docent al llarg d’aquest procés: 

a. Anàlisi:  definir  objectius  d’aprenentatge,anàlisi  de  les  necessitats,  definir 

target o alumnat. 

b. Disseny: identificar el disseny instruccional, determinar l’estructura i timing de 

les fases d’aprenentatge, establir la metodologia avaluativa. 

c. Desenvolupament: recerca o creació dels materials d’aprenentatge, creació de 

guies  i  tutorials,  instruments  avaluatius  (rúbriques...),  documents  bàsics 

(cronograma, guia docent i guia d’activitats). 

d. Implementació: organització a Moodle dels materials d’aprenentatge, creació 

de l’entramat instruccional (dates d’entrega, àmbit comunicatiu, etc.) 

e. Avaluació: la UTD elabora un informe i una proposta de millora al docent i  a la 

direcció un cop acabada l’assignatura i realitzada una avaluació quantitativa i 

qualitativa del procés d’ensenyament‐aprenentatge. (exemple a l’annex 2) 



 
 

 
 

2. Organització: l’aula Moodle ha d’estar enllestida estructuralment abans d’iniciar‐se la 

impartició de l’assignatura. Això implica: 

a. Definició de l’estructura i usos de l’aula. 

b. Documents docents generals: cronograma, guia docent i Guia d’activitats. 

c. Recursos presencials. 

d. Instruccions,  activitats  i  recursos  vinculats  a  les mateixes de  les  sessions no 

presencials. 

3. Recerca/Creació  de  recursos:  Abans  d’iniciar  la  docència  cal  tenir  enllestits  els 

recursos a utilitzar, que poden ésser reutilitzats (cercats pel docent o la UTD) o creats. 

És necessari: 

a. Proporcionar els recursos que s’empraran durant les sessions presencials 

b. Proporcionar  recursos  teòrics de qualitat més enllà de  la bibliografia bàsica. 

Recomanem mínim un recurs teòric per tema, que contextualitzi els principals 

continguts a desenvolupar, sigui en format escrit o hipermèdia (vídeo, locució, 

etc.).  A  nivell  teòric,  proposem  3  tipologies  estàndar  1  de  les  quals  hauria 

d’ésser prescriptiva: 

i. Apunts  contextualitzadors  (poden  incloure  vídeos  o  material 

hipermèdia). 

ii. Píndoles de  vídeo  (amb o  sense animacions  visuals o  imatges) per  a 

explicar els conceptes clau. 

iii. Locucions amb suport gràfic. 

c. És  interessant  dotar  l’aula  d’altres  recursos  rellevants  i  correctament 

organitzats: articles, casos d’estudi, blogs, etc... 

d. Proporcionar  activitats  individuals  i  grupals  que  tinguin  una  incidència 

significativa  en  l’avaluació  de  l’estudiant  (recomanem mínim  un  50%)  i  que 

siguin  significatives  a  nivell  d’aprenentatge.  Assessorem  els  docents  en  la 

creació de: 

i. Webquests 

ii. Debats en fòrums o debats presencials 

iii. Estudis de Cas presencials o virtuals 

iv. Recerca i etiquetatge de materials 

v. Creació de contingut en format 2.0 (Blocs, microblogging) 

vi. Creació de vídeos 

vii. Mapes Mentals 

viii. Creació de projectes en Wikis o Sites 

ix. Qüestionaris 

x. .... 

B) DURANT LA DOCÈNCIA: 

1. Comunicació. El docent ha de complir amb les següents compromisos comunicatius: 

a. Contestar als mails amb un termini màxim de 24‐48 hores 

b. Accedir a l’aulari mínim cada 48‐72 hores per a revisar els fòrums, debats, etc 



 
 

 
 

c. Obrir un espai unidireccional on el docent donarà  les  instruccions bàsiques a 

seguir el primer dia de tema/bloc. És prescriptiu que el docent es comuniqui a 

través de  l’aulari per a explicar què han de  fer els alumnes en  cada  tema o 

bloc. Recomanem l’elaboració d’un Timeline reutilitzable 

d. Obrir  un  espai  general  de  dubtes  per  a  solventar  aspectes  generals  de 

l’assignatura plantejats per l’alumnat. 

e. Ofertar 1 hora setmanal d’atenció a l’estudiant via xat o videoconferència. 

 

2. Avaluació. 

a. Donar  feedback  individual  (si  es  pot  també  grupal)  i  avaluar  els  treballs 

màxim 10 dies després del seu lliurament a l’espai avaluatiu. 

b. Penjar solucionaris o treballs model 

 

C) AL FINALITZAR  LA DOCÈNCIA: 

Avaluació del compliment de la semipresencialitat 

La Direcció del centre que imparteix estudis amb modalitat semipresencial té la obligatorietat 

de presentar a  la Universitat Pompeu Fabra un  informe anual de seguiment del seus Graus  i 

Màsters. 

En aquest informe s’ ha de reflectir la avaluació del professorat tant per part dels alumnes com 

de  la  direcció.  El  compliment  de  la metodologia  reflectida  en  el  pla  docent  així  com  a  la 

memòria verificada  (AQU/ANECA) es    imprescindible per  la aprovació del Grau o Màster  i  la 

seva  acreditació  pel  Ministeri  d’  Educació.  El  instrument  de  avaluació  que  s’  utilitza  per 

verificar aquest  compliment es  la plataforma Moddle amb els  seus materials  i  l  ‘informe de 

avaluació que emetrà la UTD en relació a les metodologies empleades pel professor durant la 

seva docència. 

En cas de avaluacions negatives es comunicarà a  la Direcció del centre per fer  les correccions 

oportunes.  

De la mateixa manera els alumnes que reben aquesta docència disposen de unes enquestes de 

satisfacció on avaluen al professorat  i  la seva docència. Aquestes avaluacions es presenten al 

professor al finalitzar el trimestre juntament amb l’ informe emès per la UTD . 

 

QUÉ OFEREIX LA UNITAT TECNO DIDACTICA? 

1. Formació  

o Formació  trimestral  semipresencial  específica  al  professorat  que  fa 

semipresencial. Inici a: 

 Setembre per professorat comença 2n trimestre 

 Gener pel professorat comença 3er trimestre 

 Abril pel professorat que comença setembre 



 
 

 
 

 

20 dies després

• El docent haurà d’enviar a la UTD i direcció: Guia assignatura / Guia
Docent + Proposta de Cronograma + Proposta de Guia d’Activitats + 
Proposta inicial de Recursos docents (teòrics/pràctics) a 
crear/recercar.

15 dies

després

• Feedback presencial de la UTD a la proposta i calendarització de les 
accions a seguir: creació instruccions, materials, etc

30 dies

• Creació dels materials, instruccions, etc. i implementació de les 
mateixes a Moodle

Timing acompanyament post‐formació

El Docent es reunirà mínim 2 cops amb la UTD i tindrà suport via mail així com un horari específic per 
a fer consultes via skype/telèfon a determinar la 1ª setmana de cada trimestre

FORMACIÓ PROFESSORAT

Model Trimestral

Mes 1

‐ Formació
semipresencial al 
PDI

‐ Entrega docs
(cronograma, pla
docent…)

Mes 2

‐ Feedback UTD

‐ Planificació i 
elaboració
proposta de 
materials, 
instruccions, etc

Mes 3

‐ Creació Materials

‐ Suport a la 
Implementació a 
l’aula

‐ Implementació a 
l’aula

UTD

DOCENT

*requisits previs: professor amb accés a Moodle i amb instrucciones de la direcció sobre què és la semipresencialitat. 



 
 

 
 

 

2. Seguiment (com?) 

 Assessorament  individualitzat  als  docents.  La  primera  setmana  de  cada 

trimestre s’ establirà un horari d’ atenció al professorat que  imparteixi  la 

modalitat  semipresencial.  En  aquest  espai  (de  2h/setmanals)  el  docent 

podrà  fer  totes  les  consultes necessàries per preparar  les  seves  classes  i 

rebrà el suport tècnic i metodològic  de la UTD.  

 

3. Monitorització. 

 Per tal de garantir la qualitat dels materials docents i del compliment de la 

metodologia  semipresencials  l’equip  de  la  UTD  anirà  visualitzant  els 

materials  penjants  a  la  plataforma  Moddle.  Amb  aquest  treball  de 

monitorització  es  pretén  detectar  errors  i  corregir‐los  durant  el  període 

docent. 

 Al finalitzar la docència la UTD emetrà un informe de avaluació en relació a 

la activitat docent desenvolupada pel professor en cada assignatura. 

 

 

 

Documents i Links de suport 

 

La Semipresencialitat al TecnoCampus 

Planificant una assignatura semipresencial. Cinc Claus 

La semipresencialitat al Tecnocampus 

Presentació UTD per a l’ESCS 

Serveis UTD 

   



 
 

 
 

 

Annex 1: Models docents 

 

La UTD  farà una proposta als docents basada en 3 models (adjunto imatges base) 

Model 1: Clàssic 

“Ningú explica 
millor els

continguts que 
jo”

• Enfocament eminentment
teòric (classesmagistrals

expositives)

Sessió presencial

• Instruccions dirigides a fer
(lectures, qüestionaris, treballs…)

Aprenentatge
virtual post‐
presencial

 Entra r aulari 48h
Resposta mails 24h

Atendre xat 1‐2h setmanals
Rúbriques avaluatives
Avaluació continua

Feedback

Model Rotatiu PT – P

Documents:Guia assignatura + Guia Docent + Cronograma + Guia d’Activitats + Recursos docents

Missatges al taulell Taulell per a comunicacions + FAQ general + Fòrum dubtes per cada 
tema 

Compromís
docent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Model 2 

Prioritza
l’aprenentatge
actiu a l’aula

• Enfocament
eminentment teòric
(lectures, vídeos, etc..

• Enfocament teòrico‐
pràctic (tutorials per a 
resoldre tasques)

Aprenentatge
virtual pre sessió

• Ressolució dubtes/punts
claus

• Activitat pràctica
relacionada preparació: 
estudi de cas,  ressolució
activitats, aplicació, etc

Sessió
presencial

Entra r aulari 48h
Respostamails 24h
Atendre xat 1‐2h 

setmanals
Rúbriques avaluatives
Avaluació continua

Feedback

Model Rotatiu Pre – P

Compromís
docent

Documents:Guiaassignatura + Guia Docent + Cronograma + Guia d’Activitats + Recursos 
docents
Missatges al taulell Taulell per a comunicacions + FAQ general + Fòrum dubtes per cada 
tema 

 

Model 3 

• Treball recursos teòrics: 
articles, vídeos, ebooks, 
podcasts, locucions.

• Tasques individuals
/grupals:brainstormings, 
estudis de cas, debats, 
qüestionaris…

Aprenentatge
virtual pre sessió

•Enfocament teòric

•Enfocamentpràctic

•Enfocament mixt

Sessió
presencial •Tasca avaluable

(tancament cicle)

Aprenentatge
virtual post‐
presencial

Entra r aulari 48h
Resposta mails 24h

Atendre xat 1‐2h setmanals
Rúbriques avaluatives
Avaluació continua

Feedback

Model Cíclic
Pre – P ‐ Post

Temporitzacions
i modularitat
temàtica
concretes

Compromís
docent

Documents:Guia assignatura + Guia Docent + Cronograma + Guia d’Activitats + Recursos docents

Missatges al taulell Taulell per a comunicacions + FAQ general + Fòrum dubtes per cada 
tema 

 

 



 
 

 
 

Annex 2: exemple ADDIE 

 


