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PONÈNCIA CFA VALLS 
 “La semipresencialitat, una metodologia flexible i 

complementària de present i de futur” 
Maite Domingo Masdéu 

 
Gènesi del projecte 
 
Us presentem a continuació la nostra experiència en semipresencialitat. És una experiència 
que portem a terme des de fa força cursos i que tot i que l’hem anat millorant al llarg del 
temps hem tingut la sort que sempre hem comptat amb la implicació de tot el claustre, 
claustre que ha anat canviant de professors al llarg dels cursos i que no és exactament el 
mateix que el que va començar el projecte. 
 
Primer que tot, hem de remarcar que, com diu el títol d’aquesta ponència, la 
semipresencialitat va néixer i continua sent una metodologia que ens permet, d’una banda, 
molta flexibilitat pel que fa a l’oferta formativa i, de l’altra, flexibilitat i complementarietat pel 
que fa a la manera com podem aconseguir uns resultats més satisfactoris del treball de 
l’alumnat. L’objectiu més important per a nosaltres ha estat i és optimitzar recursos. I, 
primerament, ens referim als recursos humans, perquè comptem amb un claustre de 6 
professors i mig, diguem-ne 7. I la matrícula del centre és de 250 alumnes.  
 
L’origen del projecte va ser la cerca de com optimitzar aquests recursos i ho vam fer a través 
de la semipresencialitat, que ens ha permès transversalitat entre matèries i entre nivells, és 
a dir, una transversalitat tant horitzontal com vertical. 
 
 
Metodologia 
 

I. A GES vam reduir una hora de presencialitat i aquesta tercera hora la vam 
convertir  
en una hora semipresencial. De tal manera que l’alumnat continua treballant les 
mateixes hores, però en canviem la modalitat de treball.  

II. Posem uns grups dins dels altres: per exemple, Anglès 1 dins de les classes de 
GES 1. 

III. Podem oferir el nivell d’accés a més grans de 25 i 45 aprofitant classes del nivell 
d’accés a cicles formatius de grau superior. 

 
 
Recursos metodològics imprescindibles  
 

I. El moodle de centre (vídeos, dictats en línia, webinars, tutories virtuals en què 
es dona resposta a les demandes de l’alumnat...) 

II. Tots els materials igualment estan disponibles en dossiers en papel (i es poden 
presentar en paper). 

III. Dispositius per a aquest ús al centre 
IV. Implementació del wifi de centre 
V. Smartphones a classe 

 
 
Avaluació 
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I. Tasques de reforç i ampliació 
II. Qüestionari al moodle, etc. 

 
 
Avantatges d’ús d’aquesta metodologia 
 

I. Es disposa de més hores per poder ampliar l’oferta educativa del 
centre. 

II. S’adapta millor a les necessitats de l’alumnat (horaris laborals dels 
alumnes difícils de combinar amb l’horari dels estudis, noves feines 
laborals que poden sorgir a mig curs o a final de curs, casos de 
malaltia...) 

III. Més possibilitats de reforçar i ampliar ensenyaments. 
IV. Els mòduls trimestrals de GES estan oberts a alumnat d’altres 

ensenyaments. 
V. Permet un equilibri entre l’objectiu d’obtenir una títolació i el plaer per 

l’aprenentatge adaptat als interessos, circumstàncies i necessitats 
personals de l’alumnat.  

VI. Ens permet adaptar-nos millor a situacions externes extraordinàries, 
com les que ens han afectat aquest curs (confinament). 

 
 


