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Definició de conceptes associats a la modalitat  

semipresencial d’ensenyament-aprenentatge  

 

 

- Modalitat semipresencial: combinació de l’ensenyament presencial amb 

l’ensenyament a distància. Normalment consisteix en incorporar formes 

d’ensenyament multimèdia, basades en tecnologies digitals i impartides a 

distància, a la formació presencial tradicional. Aquesta doble vessant permet 

aprofitar els avantatges de la formació a l'aula i també aquells derivats de 

l'ensenyament virtual. La possibilitat de compaginar l'ensenyament asincrònic 

i sincrònic a partir dels entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) li dona també un 

valor afegit. Es pot produir una major individualització del procés 

d'ensenyament-aprenentatge, donat que cada alumne o alumna pot tenir un 

ritme d'aprenentatge diferent al dels seus companys i companyes. A més, 

aquesta modalitat destaca per la interacció amb les noves tecnologies i l’accés 

a una gran quantitat d'informació. 

 

- Modalitat híbrida o blended learning: el mateix que modalitat semipresencial. 

 

- Modalitat a distància / online: l'ensenyament a distància o educació no 

presencial és una modalitat que es caracteritza perquè  l'alumne i el professor 

es troben en un lloc físic diferent.  

 

- Modalitat a distància amb suport presencial puntual: dintre de la modalitat 

semipresencial, parlem d’ensenyaments a distància amb suport presencial 

puntual quan el percentatge de sessions virtuals és molt més elevat que el de 

les sessions presencials. Aquesta modalitat pot ser especialment útil en els 

nivells més alts de COMPETIC, ja que l’alumnat té la competència digital 

suficient com per seguir aquests cursos amb poques sessions presencials. 

 

- Metodologia d’autoformació o autoaprenentatge: l’autoformació és el 

procés mitjançant el qual una persona adquireix coneixements sense que 

necessàriament hi hagi una programació externa tancada i/o la presència d'un 

formador. La característica principal és que la mateixa persona que vol 

aprendre és la que programa el temps d'estudi i, en alguns casos, tria i 

organitza els continguts a tractar i els recursos a través dels quals es formarà.  

Quan aquesta metodologia s’implementa en un centre educatiu, sí que és 

necessària l'existència d’una programació didàctica i la participació de docents 

en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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- Metodologia d’autoformació integrada: metodologia que permet ampliar, 

reforçar o consolidar els aprenentatges de l’alumnat, combinant el treball a 

l'aula, en grup, amb el treball autònom a l’aula ordinària o a l’aula 

d’autoformació (espai dotat d’equipament informàtic i materials de consulta a 

on generalment hi ha docents que fan tasques d’assessorament), d'acord amb 

l'organització dels horaris i de la programació didàctica del centre. Pressuposa 

una organització dels materials i espais, una estratègia didàctica, un 

acompanyament pedagògic i un diàleg constructiu entre aprenent i docent. Pot 

oferir-se en modalitat presencial, quan l’estudiant realitza el treball autònom en 

un espai del centre amb assessorament del docent, o en modalitat 

semipresencial, quan l’alumnat realitza el treball autònom fora del centre o en 

un espai del centre sense la presència del docent. 

 

- Aula d’autoformació o aula d’autoaprenentatge: espai del centre a 

disposició de l’alumnat on aquest pot ampliar, consolidar i reforçar els 

continguts treballats a classe. Aquesta aula està dotada d’ordinadors i 

materials de consulta i habitualment compta amb la presència de docents que 

fan tasques d’assessorament pedagògic i acompanyament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


