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FORMACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA 
DOCÈNCIA INVERSA 

 
 
 
 

Informació 
A continuació, presentem l'oferta formativa dirigida, principalment, a tot aquell professorat 
que està participant, o participarà, en el projecte Docència inversa. L'oferta formativa es 
realitzarà totalment en línia, a través dels continguts generats en PoliformaT i amb connexions 
a través de Teams, especificades en els programes de cada taller. 

 

Persones destinatàries 

Personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de València. 

 

 

Inscripció 

El professorat interessat podrà inscriure's en un total de SIS accions formatives, per ordre de 
preferència, de les quals se’n concediran un màxim de SIS . 

La inscripció es realitza via web. Amb aquesta finalitat, cal procedir de la forma següent:  

 Entrar en la intranet. 
 Anar a l'apartat Portal de Formació Contínua i Permanent. 
 Clicar en l'Institut de Ciències de l'Educació. 
 Triar l'oferta titulada DOCÈNCIA INVERSA 2020. 
 Inscriure's en els tallers que els interessen. 

 

INICI DE LA INSCRIPCIÓ: dimecres 10 de juny , a partir de les 9.00 h 
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Estratègies i decisions a prendre en la implantació de la metodologia de 
docència inversa 

Programa: 1. Fases i tasques a realitzar per a implantar-la. 
2. Claus perquè funcione.  

Professor: Andrés Terrasa Barrena 

Dates: 22 de juny: obertura del curs per a treballar de manera autònoma el material 
generat en LESSONS de PoliformaT. 

26 de juny: connexió per Teams, de 10.00 a 12.00 hores. 
 
 
 

Creació de continguts visuals: la imatge com a element de connexió amb 
l'alumnat 

Programa: 1. Importància de la imatge com a element de comunicació amb 
l'alumnat. 

2. Tipus de continguts visuals. 
3. Eines per a la creació d'infografies, imatges, vídeos… 

Professorat: José Marín-Roig Ramón i Asunción Pérez Pascual 

Dates: 2 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores: 

 Connexió per Teams, de 10.00 a 11.30 ho.res 
 Treball autònom amb tutorització. 

 
 
 

Organització de continguts amb l'eina  LESSONS 

Programa: 1. Introducció a l'eina LLESONS. 
2. Lliçons com a guia d'aprenentatge. 
3. Creació de l'estructura en LLESONS. 
4. Integració de continguts interactius. 
5. Integració de proves d'avaluació. 
6. El seguiment de l'assignatura. 
7. La importància de la ludificació. 
8. Les pàgines de treball de l'alumnat. 
9. Conclusions. 

Professorat: José Marín-Roig Ramón i Asunción Pérez Pascual 

Dates: 30 de juny, de 10.00 a 14.00 hores: 

 Connexió per Teams, de 10.00 a 11.30 hores. 
 Treball autònom amb tutorització. 
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Disseny d'activitats d'aprenentatge 

Programa: 1. Importància de les activitats d'aprenentatge en el model de docència 
inversa. 

2. Tipus d'activitats d'aprenentatge per a realitzar per l'alumnat abans 
de classe. 

3. Tipus d'activitats d'aprenentatge per a desenvolupar a l'aula. 
4. Com dissenyar adequadament les diferents activitats d'aprenentatge. 

Professor: Juan Vicente Oltra Gutiérrez 

Data: 25 de juny: obertura del curs per a treballar de manera autònoma el 
material generat en LESSONS de PoliformaT. 

1 de juliol: connexió per Teams, de 10.00 a 12.00 hores. 
 
 
 
 
 
 

Estratègies per a l'avaluació en docència inversa 

Programa: 1. Característiques clau de la docència inversa en relació amb l'avaluació. 
Alineament formatiu. 

2. Disseny de tasques d'avaluació en funció del nivell cognitiu. 
3. Eines tecnològiques per a l'avaluació. 

Professora: Laura Osete Cortina 

Data: 23 de juny: obertura del curs per a treballar de manera autònoma el 
material generat en LESSONS de PoliformaT . 
29 de juny: connexió per Teams, de 10.00 a 10.30 hores. 

 
 
 
 
 

Taula redona: “Implementació de la docència inversa en entorns híbrids” 

Programa: A determinar 

Ponent: Virginia Vega Carrero. Vicerectora de Recursos Digitals i Documentació 

Data: 21 de juliol, de 10.00 a 12.00 h, a través de Teams 
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