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“PEER INSTRUCTION” (aprenentatge
per parelles): una aplicació del
programa SOCRATIVE

I Jornada sobre Eines d’Innovació Docent
Facultat de Veterinària
Victòria Clos

Intents de Millora
EXPERIÈNCIES ALTERNATIVES A LA CLASSE MAGISTRAL

Aprenentatge i discussió en grups
Casos / ABP

Elaboració de treballs

Discussió
d’articles
Elaboració d’una aplicació per
a qüestionaris d’autoaprenentatge

Treball per parelles: Experiments virtuals sobre la Farmacologia
de la Unió Neuromuscular.
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Treball per parelles: Experiments virtuals
sobre la Farmacologia de la Unió
Neuromuscular (aula d’informàtica).
Preparació del tema prèvia al seminari.
Realització d’experiments virtuals: Treball i discussió per
parelles.
Presentació de conclusions de cada experiment de
forma individual i davant de la resta de companys.

EL MÈTODE
Aprenentatge per parelles (Peer Instructor, E
Mazur:
http://mazur.harvard.edu/education/pi.php)
(flipping the post of teaching)

Aplicació a un grup gran d’alumnes

2

30/11/2015

El primer pas
Donar un guió als estudiants per tal de que es
preparin el tema, prèviament, pel seu compte.

CENTRAR EL TEMA (introducció, 5-20 mins)

SOCRATIVE

Test de conceptes
No donar la resposta correcta
Defensa entre estudiants de la seva
resposta

Anàlisi dels resultats, amb la
resposta correcta

↓ 30%

30% - 70%

↑ 70%

REVISAR CONCEPTES
DISCUSSIÓ

PRÒXIM BLOC

REPETICIÓ DEL TEST
N. Lasry, E. Mazur, J. Watkins. Peer instruction: From Harvard to the two-year college. 2008 American Association of Physics Teachers.
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Els inconvenients
Els nostres estudiants tenen una gran
càrrega de treballs

L’EINA

SOCRATIVE
APLICATIU D’INTERNET I D’ACCÉS LLIURE
i extarordinariament versàtil

Tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=cddfeyfgfAE ;
https://www.youtube.com/watch?v=ZK8CV_MKlis
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SOCRATIVE
ACCIÓ

GESTIÓ

Aplicació d’un test preparat
prèviament.
Gestió del temps, l’ordre de les
preguntes, el sistema de
lliurament de les preguntes, …..

Elaboració de qüestionaris test,
verdader o fals, pregunta curta,
amb figures, justificació de les
respostes, .....
Permet compartir un qüestionari
el·laborat per altres professors

Posar preguntes directament
a classe

Pertmet editar, modificar ,
eliminar, tots el qüestionaris.

Organització de competició
entre equips

Obtenció dels resultats
immediats a l’aula, via email ,
en format pdf o en Excell de
tots els estudiants en conjunt
o be de forma individual

Test directe de final de classe

QUE HA DE FER L’ESTUDIANT?

PC

WIFI
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