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Activitats formatives i metodologies docents 
 
Tant en la modalitat presencial com en la semipresencial s'estableixen les següents metodologies 
docents segons el tipus d'activitat formativa: 
 

 
Activitat formativa 

 
Metodologia docent 

Sessions teòriques 

Classe magistral 
Conferències 
Presentacions 
Càpsules de vídeo 

Aprenentatge dirigit 

Seminaris 
Debats i fòrums 
Estudi de casos 
Jocs de rol 
Wiki 

Aprenentatge autònom 

Resolució de problemes 
Investigació i lectura crítica d’articles 
Webquest 
Tutories no presencials 

Pràctiques externes 
Tutories inicials  i de seguiment.  
Estància de l’estudiant en una empresa 

 
Descripció de les metodologies docents per tipus d'activitat: 
 
Sessions teòriques 
 
Classe magistral: sessió presencial en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. 
En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de presentacions 
multimèdia. 
 
Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant en les aules de la universitat com en 
el marc d'una altra institució, en què un o diversos especialista exposa la seva experiència o projecte 
davant els estudiants. És tasca del professor responsable de l'assignatura treure el màxim profit, previ i 
post conferència, en el si de l'estructura de l'aula. 
 
Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. 
 
Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics 
de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als 
estudiants per revisar tantes vegades com calgui, les idees o propostes que el professor necessita 
destacar de les seves classes. 
 
Aprenentatge dirigit 
 
Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les 
sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i on 
la participació de l'estudiant és clau. 
 
Fòrums: Converses presencials o en línia, segons els objectius que el professor responsable de 
l'assignatura persegueix. 
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Debats: Converses guiades, presencials o en línia, segons els objectius que el professor responsable de 
l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor. 
 
Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en 
una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en 
grup, entre els seus estudiants. 
 
 Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un rol especificat pel professor. Com 
"rol", tindrà accés a una informació específica i haurà "jugar" les seves cartes, segons les regles de joc, 
per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica. 
 
Wiki: Recurs online on els estudiants construeixen cooperativament un mateix document. 
 
Aprenentatge autònom 
 
Resolució de problemes: Dinàmica que parteix del plantejament d'una hipòtesi de treball, en format 
problema, que els estudiants han de resoldre a partir de les indicacions del professor. 
 
Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, 
seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles. 
 
Webquest: Format online dividit per fases, que l'estudiant ha de superar de forma seqüencial. 
 
Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic 
i la intranet de l'EUM. 
 
Es distribueixen de la següent manera segons la modalitat d'impartició: 
 
Distribució de les activitats formatives en la modalitat presencial: 
 

Activitat formativa % hores dedicació de l’ 
estudiant  

% presencialitat 

Sessions teòriques 40% 100% 
Aprenentatge dirigit 20% 65% 
Aprenentatge autònom 30% 0 
Pràctiques externes 10% 5% 

 
Distribució de les activitats formatives en la modalitat semipresencial: 
 

Activitat formativa % hores dedicació estudiant  % presencialitat 
Sessions teòriques 40% 50% 
Aprenentatge dirigit 20% 30% 
Aprenentatge autònom 30% 0 
Pràctiques externes 10% 5% 

 


