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Introducció 

L’era digital es caracteritza per la seva globalització, per no tenir referents únics en els diferents 

camps del saber i per la construcció compartida de coneixement en xarxa, l’anomenada 

intel·ligència col·lectiva (BONI, 2008). La utilització de l’anglès com a llengua vehicular de moltes 

de les xarxes internacionals, sobretot en la comunitat acadèmica i en la comunitat tecnològica 

(SEIDLHOFER, 2013), determina una creixent, i de vegades innecessària, presència de 

terminologia anglesa en moltes àrees, entre elles la de l’educació. 

 

Ni els models d’educació amb suport digital ni els tancaments totals o parcials de centres deguts 

a condicions molt adverses són nous (HEAD, 2016), però la generalització de l’educació 

d’emergència causada per la pandèmia de la COVID-19 ha accelerat l’evolució de moltes 

metodologies aparegudes al voltant de la dècada del 2010 (LI, 2020). El lideratge internacional 

de la recerca educativa en llengua anglesa i l’existència de múltiples referents fa que, a hores 

d’ara, no existeixi un consens terminològic entre la comunitat educativa sobre aquests models 

metodològics, ni a Catalunya ni, en alguns casos, tampoc a escala internacional (DORN et alt., 

2020). No haver assolit un consens en la nova terminologia fa que s’utilitzin habitualment 

paraules angleses per a especificar la metodologia de la qual parlem o, també, que es tradueixin 

directament i es facin servir per designar significats diferents. 

 

Aquest document neix en el marc de la redacció del projecte pilot d’Educació Híbrida, impulsat 

per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital en col·laboració amb l’Institut de 

Recerca en Educació (IRE) de la Universitat de Barcelona. La constatació d’un ús dispar de 

terminologia metodològica, especialment respecte a les denominacions referides a l'educació en 

suport digital, posa de manifest la necessitat d’un consens entre diferents organismes del món 

acadèmic i administratiu català, per tal de clarificar significats i equivalències entre l’anglès i el 

català. 

 

És per això que aquest document pretén identificar els termes relacionats amb l’aprenentatge 

semipresencial i proposa equivalències. Les definicions s’organitzen de forma alfabètica, excepte 

el primer bloc (aprenentatge híbrid / semipresencial / blended learning),  per ser l’objecte d’aquest 

document. 

 

Les definicions en anglès s’han extret de diccionaris i documents d’organitzacions internacionals 

com la UNESCO o la Comissió Europea, mentre que les traduccions al català provenen del 

Termcat, grups de recerca o acadèmics de referència. 
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Metodologies actives d’ensenyament i contextos semipresencials 

El concepte d’educació híbrida inclou diferents metodologies que fan èmfasi en l’aprenentatge 

competencial i en el rol central de l’alumne, així com en el treball col·laboratiu i l’aprenentatge 

entre iguals.  

 

Cada cop més educadors entenen que l’aprenentatge significatiu es construeix de forma 

col·laborativa juntament amb l’alumnat, que és el protagonista actiu del procés, i que internet 

permet l’accés a recursos d’aprenentatge sense precedents, gràcies a eines digitals. La telefonia 

mòbil, a més, assoleix un paper central per la seva creixent accessibilitat. El tancament de 

centres, provocat per la pandèmia COVID-19, i l’educació d’emergència a gran escala han donat 

nous arguments a la validesa de la teoria de l’aprenentatge com un procés de construcció social 

del coneixement (teoria sociocultural de Vigotsky), així com a la importància dels aprenentatges 

no-acadèmics facilitats per les interaccions socials al lloc d’aprenentatge, segons un creixent 

nombre d’evidències a nivell internacional. També en surt reforçat el paper dels docents en 

demostrar-se que ocupen un paper insubstituïble en el procés d’aprenentatge.  (TAWIL, 2020). 

 

A Catalunya, molts testimonis recollits a la sèrie de webinars “Claustre Obert a la recerca 

educativa, a l’entorn i a la mirada internacional” de la Direcció General d’Innovació, Recerca i 

Cultura Digital del Departament d’Educació, i molts altres recollits durant el temps de 

confinament, demostren com el desenvolupament de comunitats virtuals d’aprenentatge millora 

l’experiència i la motivació de l’alumnat, mentre que la reproducció d’una classe magistral en  
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vídeo i el treball individual pot provocar la desconnexió de l’alumnat, en reforçar la 

unidireccionalitat de l’ensenyament i l’aïllament social (UNESCO, 2020).  

 

L’amplitud del concepte educació híbrida i les metodologies desenvolupades que s’hi vinculen 

no tenen una traducció unificada al català degut a la seva novetat, i la seva vinculació a la 

tecnologia digital han fet convenient ampliar les definicions que conformen l’última part d’aquest 

document. 

 

Aprenentatge híbrid, 

terme equivalent a blended learning i  

aprenentatge semipresencial  
 

Segons el document Blended learning in school education –guidelines for the start of the 

academic year 2020/21, recentment publicat per la Comissió Europea (2020), el concepte 

blended learning és prou ampli com per a equiparar-se al d’aprenentatge semipresencial i també 

al d’aprenentatge híbrid, tal com és emprat al document Covid-19 response - Hybrid learning: 

hybrid learning as a key element in ensuring continued learning de la UNESCO (2020). És 

raonable utilitzar aquests dos documents per establir una descripció ajustada al nostre context. 

 

Espectre d’activitats amb suport digital 

Presencial 

 

 

Les classes tenen lloc en 

espais físics. Poden 

emprar-se o no mitjans 

digitals de suport. 

Enriquit 

digitalment/ 

Combinat 

Les classes tenen lloc en 

aules, però la tecnologia 

s’utilitza intensivament 

per a la realització 

d’activitats, explicacions 

teòriques i/o per avaluar 

l’alumnat. 

Híbrid 

 

S’integra l’aprenentatge 

presencial i en línia amb 

una predominança 

considerable d’activitats i 

temps en línia. 

En línia 

 

Pràcticament tota la 

formació, interacció i 

activitats tenen lloc en 

línia. 

◄    Menys en línia Més en línia    ► 

 

(College of DuPage, 2020) 
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Definicions 

Aprenentatge híbrid  

Terme anglès: Hybrid learning. Una accepció establerta d’aprenentatge híbrid és la de concepte 

paraigua, que integra diferents estratègies organitzatives, de desenvolupament professional, 

d’acompanyament emocional i metodologies amb suport digital a l’educació (FULLAN et al., 

2020). El concepte d’aprenentatge híbrid va més enllà de la simple utilització de tecnologia digital 

i entorns virtuals d’aprenentatge, ja que inclou l’organització temporal i optimització de 

metodologies centrades en l’alumnat. Aquestes integren tant elements virtuals com elements 

presencials que permeten utilitzar les millors característiques de cada entorn d’aprenentatge 

mantenint la continuïtat entre formats virtuals i presencials.  

 

Les aules híbrides poden variar la proporció de les diferents metodologies depenent de la matèria 

i les necessitats específiques de cada grup d’alumnes (FULLAN et al., 2020). L’alumnat té algun 

element de control sobre els horaris, el ritme de treball i el lloc del procés d’aprenentatge (DG 

EACEA, 2020). 
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Aprenentatge semipresencial 

L’equivalència en el Termcat de blended learning és aprenentatge mixt o semipresencial. Alguns 

autors tradueixen literalment el concepte amb la paraula combinat, traducció directa del castellà 

aprendizaje combinado, que té acceptació com a traducció de blended learning. 

És l’aprenentatge que combina els elements de l'aprenentatge a distància i els de l'aprenentatge 

presencial.  

Aprenentatge basat en fenòmens 

Terme anglès: Phenomenon-based learning. És una metodologia activa, transdisciplinària i 

constructivista en què l’alumnat aprèn sobre un fet, tema, concepte o idea amb un enfocament 

integrat del coneixement, en comptes d’una divisió en diferents matèries (per exemple 

matemàtiques, ciències...). Facilita el desenvolupament de connexions i mobilitza les 

competències globals per al segle XXI. És la base de la reforma curricular finlandesa del 2015 

(SILANDER, 2015). 

Aprenentatge basat en la pràctica 

Terme anglès: Learning by doing. Es tracta d’una metodologia que té el seu origen en la teoria 

de l'aprenentatge desenvolupada per Dewey. Centra l’aprenentatge en activitats basades en 

contextos reals de l’alumnat. 

Aprenentatge basat en problemes  

Terme anglès: Problem-based learning . L'aprenentatge basat en problemes o ABP és una 

metodologia d'aprenentatge activa centrada en l'estudiant, en la qual es planteja a un grup 

d'alumnes un problema real o fictici, un interrogant o una situació que guia la investigació i, per 

tant, l'obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l'estudiant desenvolupar hipòtesis 

explicatives i identificar necessitats d'aprenentatge que li permeten comprendre millor el 

problema i assolir els objectius d'aprenentatge establerts. 

Aprenentatge basat en projectes 

Terme anglès: Project Based Learning. Aprenentatge que consisteix a desenvolupar projectes 

basats en propostes contextualitzades en el món real, amb l'objectiu d'integrar coneixements de 

diferents àrees, desenvolupar habilitats intel·lectuals d'alt nivell i promoure competències 

metodològiques i socials, com ara el treball individual, el treball en equip i l'autoavaluació.  
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Aprenentatge expandit 

Terme anglès: Extended Learning. També podem trobar referenciada la metodologia com a 

hiperaula. 

Aprenentatge que incorpora cursos o accions formatives que tenen lloc al marge de la formació 

reglada. (TERMCAT, 2020) 

L’aprenentatge expandit ofereix entorns estructurats d’aprenentatge fora de la jornada i d’entorns 

escolars tradicionals. Permet repensar l’activitat presencial incorporant flexibilitat en la formulació 

de calendaris, horaris i avaluacions, des d’una aproximació més competencial que la basada en 

l’assistència a classe. 

És un concepte nascut al voltant de la Universidad Complutense de Madrid basat en “Future 

Classroom Lab” d’European Schoolnet i del Ministeri d’Educació. Ha estat popularitzat per 

diferents llibres i publicacions iberoamericanes (FERNÁNDEZ-ENGUITA, 2019). Quan s’utilitza 

a Catalunya es fa com a traducció directa del castellà. 

Classe inversa 

Terme anglès: Flipped Classroom. Aprenentatge semipresencial en què els estudiants 

accedeixen als continguts formatius fora de l'aula per mitjà de materials digitals, i durant les hores 

de presència a l'aula reben atenció personalitzada i duen a terme activitats pensades per a 

consolidar els coneixements.  

Ludificació 

Terme anglès: Game-based learning. Conegut amb el nom de gamificació, com a traducció de 

l'anglès gamification.  La proposta de traducció és ludificació. 

Ludificació s’utilitza principalment en entorns de llengües romàniques i no en el món anglosaxó, 

perquè ludification significa ‘burla’ o ‘ridiculització’ (MERRIAM-WEBSTER, 2020).  

És la utilització d’elements provinents del joc amb finalitats educatives en un context no lúdic. 

Equilibra l’aprenentatge formal, el joc i la capacitat de l’alumnat per assolir el coneixement. 

Portafoli digital/carpeta d’aprenentatge 

Terme anglès: Portfolio. Es pot trobar la metodologia referenciada com a carpeta d’aprenentatge 

/ dossier / portfoli / portafoli digital / e-portafolis de l’alumnat o del professorat.  

Eina d’aprenentatge que consisteix a reunir i organitzar en un suport digital (blog, site…) 

evidències, idees, reflexions o retroaccions, entre altres, del propi procés d’aprenentatge 

(Sutherland i Powell 2007, citat per Sònia Seguí). S’entén com un recull dinàmic que facilita 
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l’autoavaluació, l’anàlisi i la reflexió des d’una perspectiva d’aprenentatge competencial i 

l’aprenentatge entre iguals.  

Relats digitals 

Terme anglès: Digital Storytelling. Els relats digitals combinen narratives i contingut multimèdia, 

de manera que faciliten l’alfabetització mediàtica i digital. 

 

Entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) 

Un entorn virtual d'aprenentatge, en anglès Virtual Learning Environment (VLE), és una 

plataforma digital que facilita recursos d'aprenentatge  i estructures d'organització per poder 

conduir formacions a través d'internet. Els EVA inclouen eines d’avaluació, seguiment, 

col·laboració i comunicació. També es coneixen com a sistemes de gestió de cursos (CMS) i 

Learning Management Systems (LMS). L’oferta d'EVAs disponible inclou els comercials, els de 

codi obert i els fets a mida. Existeixen estàndards internacionals associats amb aquests 

entorns que ajuden a fer que el contingut i les avaluacions siguin interoperables, és a dir, es 

puguin utilitzar en diferents plataformes. L'estàndard per al contingut s'anomena "Model de 

referència d'objectes de contingut compartible" (SCORM) i l'estàndard per a les avaluacions es 

diu "Interoperabilitat de preguntes i proves" (QTI). 

El Departament d’Educació, en el marc del Pla 

d’Educació Digital de Catalunya, estableix la necessitat 

que docents i centres coordinin la seva activitat lectiva 

presencial, en línia i/o híbrida, amb un entorn virtual 

d’aprenentatge, i posa a disposició dels centres Eix-

moodle de centre. No obstant això, i en el marc de 

l’autonomia de centre, aquest pot decidir escollir un 

altre EVA. El Departament d’Educació dona suport i 

acompanyament en aquest sentit. Es recomana la 

lectura de les Orientacions per a la personalització de 

l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris 

educatius. Indicacions per a escenaris presencials, 

híbrids i en línia. 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/entorns-aprenentatge/moodle/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/entorns-aprenentatge/moodle/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
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