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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

DESCRIPCIÓ 

El Flipped Classroom (FC) és un model pedagògic que transfereix el treball de

determinats  processos  d'aprenentatge  fora  de  l'aula  i  utilitza  el  temps  de

classe, juntament amb l'experiència del docent, per facilitar i potenciar altres

processos d'adquisició i pràctica de coneixements dins el aula.

En  aquest  sentit,  es  proposa  al  professorat  de  la  URV  aquesta  activitat

formativa, en format taller, on, a més de revisar conceptes bàsics vinculats a la

temàtica, es proposarà reflexionar entorn a les possibilitats i als procediments

a seguir pels propis assistents per a capgirar les seves assignatures.

Aquesta  sessió  pertany  al  Mòdul  3:  Metodologies  docents  del  Diploma

d’Especialització en Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i

Gestió. 

DESTINATARIS

Tot el PDI (Personal docent i investigador) de la URV.

FORMADORS 

La sessió serà desenvolupada per la Dra. Isabel del Arco, la Dra. Patricia Silva i

el Dr. Òscar Flores, docents de la Universitat de Lleida. 

PROFI086 – Taller de FLIPPED CLASSROOM
Tipus 
d’activitat

Taller 

Formador/a: Isabel del Arco, Patricia Silva i Oscar Flores (UdL)
Durada: 6 hores  (4presencial, 2 virtuals)
Places: 30
Dates: 31 de maig de 2018
Hora: De 16:00 a 20:00
Lloc: Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Aula C-002
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 Isabel del Arco és doctora en Psicopedagogia i Llicenciada en Filosofia i Ciències

de  l’Educació  per  la  Universitat  de  Lleida.  Actualment  és  Coordinadora  de

l’equip EDO-UdL i professora del Departament de Pedagogia i Psicologia de la

UdL. Ha estat premiada al 2011 i al 2013 amb el Premi Jaume Vicens Vives a la

Qualitat Docent Universitària.

 Patricia Silva és doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i

professora  del  Departament  de  Pedagogia  y  Psicologia  de  la  UdL.

Membre del grup de recerca EDO-UdL. Ha desenvolupat la seua activitat

en les  diferents  etapes  educatives  del  sistema públic  d’educació.  Les

seues línies de recerca preferents són l’organització i gestió educativa, la

formació docent, la direcció de centres i la inspecció escolar.

 Oscar Flores és doctor en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida i

Diplomat en Magisteri. Actualment és coordinador de la unitat de Suport

i  Assessorament  a  l’Activitat  Docent  de  la  Universitat  de  Lleida  i

professor Associat del Departament de Pedagogia i Psicologia de la mateixa

universitat.

CERTIFICAT

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament

i  realitzin  les  activitats  del  curs,  rebran  un  certificat  d’assistència  i

aprofitament.
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