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Preguntes suggerides sobre l’aprenentatge híbrid 
En aquest document podeu trobar algunes preguntes que poden ajudar la vostra comunitat escolar a reflexionar sobre l’ús de les tecnologies digitals en 

l’ensenyament i l’aprenentatge hybrid. 
Si voleu afegir algunes d’aquestes preguntes al qüestionari, podeu copiar-les i enganxar-les a la secció “Les vostres pròpies declaracions” de “Personalitzeu el 

qüestionari”. 

 

Nom de la pregunta EQUIP DIRECTIU PROFESSOR/A ALUMNE/A 

 
 
 
 

Ús eficient d’entorns virtuals 
d’aprenentatge 

 

Existeix una plataforma digital central o un 
espai en línia on els alumnes poden 

comunicar-se amb els seus professors i trobar 
tasques, activitats, horaris i recursos. 

 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, al vostre 
centre, utilitzeu un entorn d’aprenentatge virtual o 

un sistema de gestió de contingut d’una manera 
ben organitzada i actualitzada per ajudar a la 
interacció i comunicació entre professorat i 

alumnat. L’alumnat pot ser dirigit des d’ací a un 
altre programari i recursos 

 

Hi ha una plataforma digital central o un espai 
en línia on els alumnes poden navegar cap a 

les seues tasques, activitats, horaris, recursos i 
comunicar-se amb mi 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, utilitzeu un 
entorn d’aprenentatge virtual o un sistema de gestió 

de contingut d’una manera ben organitzada i 
actualitzada per ajudar a la navegació, la interacció i 

la comunicació entre professorat i alumnat. 
L’alumnat pot ser dirigit des d’ací a un altre 

programari i recursos 
 

Hi ha un espai en línia on puc trobar les 
meues tasques, activitats, horaris, 
recursos i comunicar-me amb els 

professors. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, al 
vostre centre hi ha un espai en línia que està 
ben organitzat i actualitzat perquè hi pugueu 
trobar les vostres tasques, horaris, recursos i 

comunicar-vos amb els professors 
 

 
 

Gestió del temps 
 

Al nostre centre, els alumnes aprenen a 
gestionar el seu temps mitjançant l’ús de 

tecnologies digitals. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
alumnes tenen oportunitats d’aprendre a 

administrar el seu temps, tant al centre escolar com 
a casa, mitjançant l’ús de tecnologies digitals com 
calendaris compartits o eines de planificació per 

establir un horari de treball, fer descansos, 
administrar el temps davant de la pantalla i evitar 

distraccions. 
 

Al nostre centre, els alumnes aprenen a 
gestionar el seu temps mitjançant l’ús de 

tecnologies digitals. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
alumnes tenen oportunitats d’aprendre a 

administrar el seu temps, tant al centre escolar com 
a casa, mitjançant l’ús de tecnologies digitals com 
calendaris compartits o eines de planificació per 

establir un horari de treball, fer descansos, 
administrar el temps davant de la pantalla i evitar 

distraccions. 
 

Al nostre centre, els alumnes aprenem 
com gestionar el nostre temps mitjançant 

l’ús de tecnologies digitals. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, teniu 
oportunitats d’aprendre a usar calendaris 

compartits i eines de planificació de tasques 
per establir un horari per a la feina escolar, fer 
descansos, administrar el temps davant de la 

pantalla i evitar distraccions per a la feina tant 
al centre escolar com a casa 

 



 
Nom de la pregunta EQUIP DIRECTIU PROFESSOR/A ALUMNE/A 

 
 
 
 

APRENENTATGE AUTÒNOM: 
demanar ajuda per aprendre 

 

 

Al nostre centre, els alumnes aprenen a fer 
servir les tecnologies digitals per demanar 

ajuda quan tenen dificultats amb 
l’aprenentatge. 

 
 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
alumnes aprenen a usar tecnologies digitals (correu 

electrònic, publicacions de xat, comentaris) per 
demanar ajuda amb l’aprenentatge: p. ex., quina és 
l’eina adequada que cal utilitzar cada vegada, com 

fer la pregunta correcta, a qui preguntar 
 

 

Al nostre centre, els alumnes aprenen a fer 
servir les tecnologies digitals per demanar 

ajuda quan tenen dificultats amb 
l’aprenentatge. 

 
 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
alumnes aprenen a usar tecnologies digitals (correu 

electrònic, publicacions de xat, comentaris) per 
demanar ajuda amb l’aprenentatge: p. ex., quina és 
l’eina adequada que cal utilitzar cada vegada, com 

fer la pregunta correcta, a qui preguntar 
 

 

Al nostre centre, aprenem com fer servir 
les tecnologies digitals per demanar 

ajuda quan tenim dificultats amb 
l’aprenentatge. 

 
 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, 
apreneu a usar les tecnologies digitals que 

suggereix el vostre centre (correu electrònic, 
xat, publicacions, comentaris, etc.) per 

demanar ajuda quan trobeu dificultats amb el 
vostre aprenentatge: p. ex., quina és l’eina 
adequada que cal utilitzar, a qui preguntar, 

com fer la pregunta correcta. 
 

 
 
 
 

 
APRENENTATGE AUTÒNOM: 

demanar ajuda amb la 
tecnologia 

 

 

Al nostre centre, els alumnes aprenen com fer 
servir les tecnologies digitals per demanar 

ajuda quan troben dificultats amb el 
programari / les aplicacions que utilitzen els 

seus professors. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
alumnes aprenen com usar tecnologies digitals 

(correu electrònic, publicacions de xat, comentaris) 
per demanar ajuda quan utilitzen programari o 
aplicacions per al seu aprenentatge. Això podria 
incloure: com descriure el problema, quin és el 

mitjà o canal adequat per utilitzar, com indicar la 
gravetat o la urgència de l’assumpte. 

 

Al nostre centre, els alumnes aprenen com fer 
servir les tecnologies digitals per demanar 

ajuda quan troben dificultats en l’ús de 
programari/aplicacions que utilitze. 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
alumnes aprenen com usar tecnologies digitals 

(correu electrònic, publicacions de xat, comentaris) 
per demanar ajuda quan utilitzen programari o 
aplicacions per al seu aprenentatge. Això podria 

incloure: com descriure el problema, quin és el mitjà 
o canal adequat per utilitzar, com indicar la gravetat 

o la urgència de l’assumpte. 
 

Al nostre centre, aprenc a fer servir eines 
digitals per demanar ajuda quan tinc 

dificultats per usar el programari o les 
aplicacions que utilitza el meu professor. 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, 
apreneu a usar les tecnologies digitals que 

suggereix el vostre centre (correu electrònic, 
xat, publicacions, comentaris) per demanar 

ajuda quan trobeu dificultats per usar el 
programari/aplicacions que utilitza el vostre 

mestre. Això significa que apreneu sobre com 
descriure el problema, quin és el mitjà o canal 
adequat per utilitzar, com indicar la gravetat o 

la urgència de l’assumpte. 

 



 
Nom de la pregunta EQUIP DIRECTIU PROFESSOR/A ALUMNE/A 

 
 

 
APRENENTATGE AUTÒNOM: 

Resiliència 
 

Al nostre centre, els professors usen eines 
digitals per ajudar els alumnes a gestionar els 

reptes i dificultats que afronten mentre 
aprenen 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
professors usen eines digitals com simulacions, jocs 

digitals, debats en línia, etc. per aprendre com 
aprendre (per exemple, com gestionar i corregir 

errors, afrontar la lluita, la decepció i l’estrès, 
desglossar tasques i administrar el temps) 

 

Utilitze eines digitals per ajudar els alumnes a 
aprendre com gestionar els reptes i dificultats 

que afronten quan aprenen 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, utilitzeu 
eines digitals com simulacions, jocs digitals, etc. per 

ensenyar els vostres alumnes a aprendre com 
aprendre (per exemple, com gestionar i corregir 

errors, afrontar la lluita, la decepció i l’estrès, 
descompondre tasques i administrar el temps) 

 

Utilitze eines digitals que m’ajuden a 
gestionar els reptes i dificultats que 

afronte mentre aprenc. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, useu 
al centre eines digitals com simulacions, jocs 
digitals, etc. que us ajuden a aprendre com 

aprendre (per exemple, com gestionar i 
corregir errors, afrontar les dificultats, la 
decepció i l’estrès, desglossar tasques, 

gestionar el vostre temps) 
 

 
 
 
 
 
 

Flipped classroom/classe 
invertida 

 
Al nostre centre, els professors ofereixen als 
alumnes material en línia que presenta nous 
temes, a fi d’utilitzar el temps de classe per a 

activitats interactives. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
professors presenten nous temes als alumnes a 
través de recursos en línia (p. ex., vídeos curts 

d’instrucció en vídeo, simulacions, textos, podcasts 
i demostracions pràctiques) per preparar-se amb 

anticipació, a fi d’utilitzar el temps de classe (a 
l’edifici escolar i/o en línia) per a debats, activitats 

de resolució de problemes, treball en projectes, 
etc. 

. 

 
Proporcione als alumnes material en línia que 
presenta nous temes, per utilitzar el temps de 

classe per a activitats interactives. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, presenteu 
nous temes als vostres alumnes oferint-los recursos 

en línia (per exemple, vídeo instructiu breu, altra 
informació rellevant i demostracions múltiples de 

pràctiques aplicades) per preparar-se amb 
anticipació, per reservar el temps de classe (a 

l’edifici escolar i/o en línia) per a debats, activitats de 
resolució de problemes, projectes, etc. 

 

Els nostres professors em proporcionen 
material en línia sobre nous temes per 

preparar abans de la classe i utilitzem el 
temps de classe per a la discussió, el 

treball en grup, etc. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, els 
vostres professors presenten nous temes amb 
recursos en línia, com ara presentacions curtes 

en vídeo, informació en línia amb exemples, 
etc., per estudiar i preparar-vos amb 

anticipació, de manera que durant el temps de 
classe (a l’edifici escolar i/o en línia) participeu 
en activitats amb els companys de classe (per 

exemple, discussions, projectes de treball) 

 



 
Nom de la pregunta EQUIP DIRECTIU PROFESSOR/A ALUMNE

/A 
 
 
 
 

Professors aprenent a 

resoldre problemes 

tècnics 

Donem suport als professors perquè 
aprenguen com resoldre problemes tècnics 

bàsics quan usen tecnologies digitals 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, oferiu als 
professors oportunitats per aprendre a identificar 

problemes tècnics comuns (per exemple, identificar 
problemes de connectivitat, so que no funciona, 

dificultats per accedir a entorns virtuals 
d’aprenentatge) i resoldre’ls preguntant a altres 

professors o alumnes o usant les instruccions que 
troben en línia 

 

El nostre centre ens ajuda a aprendre com 
resoldre problemes tècnics bàsics quan 

utilitzem tecnologies digitals. 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, el vostre 
centre us proporciona oportunitats per aprendre a 
identificar problemes tècnics comuns (per exemple, 
problemes de connectivitat, so que no funciona, 
dificultats per accedir a un entorn d’aprenentatge 
virtual) i resoldre’ls preguntant a altres professors o 
als vostres alumnes o usant les instruccions que 
trobeu en línia 

 

 
 
 
 

Formació interna / Problemes 
tecnològics 

 

Al nostre centre, organitzem 

formacions per als nostres professors 

sobre la tecnologia utilitzada com a 

suport a l’aprenentatge híbrid (incloent-

hi l’educació remota, educació 

combinada a distància o en línia) 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, el vostre 
centre organitza formacions per als seus professors 

sobre com usar programari com ara correu 
electrònic, programari de videoconferència, 

entorns d’aprenentatge virtual, eines web 2.0, 
creació de recursos en línia, programari basat en el 

núvol 

 

 
Al nostre centre, organitzem formacions per 

als nostres professors sobre la tecnologia 
utilitzada com a suport ai l’aprenentatge híbrid 

(incloent-hi l’educació remota, educació 
combinada a distància o en línia) 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, el vostre 
centre organitza formacions per als seus professors 

sobre com usar programari com ara correu 
electrònic, programari de videoconferència, entorns 

d’aprenentatge virtual, eines web 2.0, creació de 
recursos en línia, programari basat en el núvol 

 

 



 

Nom de la pregunta EQUIP DIRECTIU PROFESSOR/A ALUMNE/A 

 
 
 
 
 

Formació interna / Dificultats 
pedagògiques 

 

Al nostre centre, organitzem formacions per 
als nostres professors, i els donem suport 

perquè se centren en els aspectes pedagògics 
de l’aprenentatge híbrid (incloent-hi 

l’educació remota, educació combinada a 
distància o en línia) 

 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, el vostre 
centre organitza formacions per als seus professors 

que se centra en les dificultats pedagògiques de 
l’aprenentatge híbrid (per exemple, com motivar i 

involucrar els alumnes, quan i com utilitzar 
l’ensenyament síncron i asíncron, com donar suport 

a les famílies i alumnes) 

 

El nostre centre organitza capacitacions per a 
professors, i els dona suport per abordar els 

aspectes pedagògics de l’aprenentatge híbrid 
(incloent-hi l’educació remota, educació 

combinada a distància o en línia) 
 

Trieu 5 només si, segons la vostra opinió, el vostre 
centre organitza formacions per als seus professors 

que se centra en les dificultats pedagògiques de 
l’aprenentatge híbrid (per exemple, com motivar i 

involucrar els alumnes, quan i com utilitzar 
l’ensenyament síncron i asíncron, com donar suport 

a les famílies i alumnes) 

 

 

 

 
Col·laboració docent en 

recursos 

Al nostre centre, els professors col·laboren 
per crear un repositori de recursos en línia 

compartits 
 

Trieu 5 si, segons la vostra opinió, els professors del 
vostre centre treballen junts per planificar i crear 

un dipòsit de recursos en línia 
 

Al nostre centre col·labore amb els companys 
per crear un repositori de recursos en línia 

compartits 
 

Trieu 5 si, segons la vostra opinió, treballeu 
juntament amb els companys per crear un repositori 

de recursos en línia compartits 

 

 

 
 
 

 
Compartir i reutilitzar recursos. 

 

Al nostre centre hi ha un repositori de 
recursos en línia que els professors poden 

usar, ampliar, compartir i reutilitzar. 
 

Trieu 5 si, segons la vostra opinió, al vostre centre 
hi ha un repositori de recursos en línia que els 
professors poden usar, ampliar, compartir entre ells 
i reutilitzar per a l’ensenyament 

 

Al nostre centre hi ha un repositori de recursos 
en línia que puc usar, ampliar, compartir i 

reutilitzar. 
 

Trieu 5 si, segons la vostra opinió, al vostre centre hi 
ha un repositori de recursos en línia que podeu usar, 
ampliar, compartir entre vosaltres i reutilitzar per a 

l’ensenyament. 

 

  



 
Nom de la pregunta EQUIP DIRECTIU PROFESSOR/A ALUMNE/A 

 
 
 
 
 

Accés dels professors a la 
infraestructura 

 

El nostre centre proporciona infraestructura 
per a l’ensenyament (dispositius digitals, 

connexió a internet) i els professors hi poden 
accedir quan convé 

 

Trieu 5 si, segons la vostra opinió, el vostre centre 
dona suport als professors per accedir a l’equip que 
necessiten per a l’ensenyament proporcionant-los, 

per exemple, dispositius per endur-se’ls a casa, 
connexió ràpida a Internet, accés a les instal·lacions 

i la infraestructura del centre 

 

El nostre centre proporciona infraestructura 
per a l’ensenyament (dispositius digitals, 
connexió a internet) i hi puc accedir quan 

convé 
 

Trieu 5 si, segons la vostra opinió, el vostre centre us 
dona suport per accedir a l’equip que necessiteu per 
a l’ensenyament proporcionant-vos, per exemple, 
dispositius digitals perquè us els endugueu a casa, 
connexió ràpida a Internet, accés a les instal·lacions i 
la infraestructura del centre 

 

 

 


