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Introdución
Aínda que proveñamos de diferentes contornas e ensinemos en países distintos, a diario observamos

barreiras de aprendizaxe similares entre o noso alumnado, independentemente do tipo de escola á que

asistan; e a diario esforzámonos para idear estratexias e enfoques innovadores para ter un maior éxito na

nosa misión educativa. Co proxecto Flipped  Impact queremos aproveitar os nosos diferentes

coñecementos e boas prácticas para deseñar, probar, validar e implementar a aula invertida na aprendizaxe

de idiomas. Isto permitirá ao estudantado con diferentes experiencias/orixes e futuros participar en

experiencias de aprendizaxe activa. Espertaremos nel a curiosidade para involucralo máis no proceso de

aprendizaxe e facerlle descubrir contidos, en lugar de simplemente recibilos ou dalos por feito.

Centrámonos nestas prioridades porque o problema das competencias lingüísticas como competencias

chave para a internacionalización e a aprendizaxe permanente son preocupacións políticas centrais da

Unión Europea. A falta de competencias lingüísticas é unha das principais barreiras para a participación na

educación europea, polo que debemos buscar métodos innovadores con que mellorar o ensino e a

aprendizaxe de idiomas, promover a diversidade lingüística e a conciencia intercultural. Na educación do

século XXI, a colaboración e a tecnoloxía son dous compoñentes indispensables. Hoxe en día, a maioría dos

esforzos educativos tenden a entrelazarse coa tecnoloxía e as prácticas de aprendizaxe de idiomas

mediadas pola tecnoloxía están a gañar protagonismo na educación día a día.

Flipped Kit foi deseñado para ofrecer ao profesorado valiosos coñecementos teóricos e

recomendacións prácticas sobre aprendizaxe invertida, de maneira que poidan estar capacitados

para experimentar e implementar tal aprendizaxe no seu propio ensino. Gocen!



Que é a aprendizaxe invertida ou Flipped Learning
A aprendizaxe invertida é un enfoque pedagóxico en que a instrución directa se traslada do espazo de

aprendizaxe grupal ao espazo de aprendizaxe individual, e o espazo grupal resultante transfórmase

nunha contorna de aprendizaxe dinámica e interactiva en que o/a educador/a guía ao estudantado

mentres aplica os conceptos e se involucra de forma creativa na materia.

Antes da clase Durante a clase Despois da clase

Fóra da clase O estudantado familiarízase cos
novos conceptos e a terminoloxía

a través dos medios dixitais. O
estudantado pode tomar notas e

apuntar preguntas para a súa
posterior discusión.

Na clase O estudantado explora
novos conceptos a través

de actividades de
aprendizaxe, incluíndo

discusións entre
compañeiros/as e
interaccións 1:1 co

profesorado.

O alumnado segue
comprobando a
comprensión do

concepto mediante a
aplicación e a avaliación

de orde superior.

● A instrución ten lugar na fase previa á clase; isto pode realizarse a través de vídeos

interactivos, cursos en liña con estadas educativas, lecturas previas e cuestionarios.

● A exploración significativa do que se aprendeu ten lugar na fase da clase; isto pode realizarse

mediante discusións en clase, traballos en grupo e debates.



● A exploración e a síntese posterior teñen lugar na fase posterior á clase; isto pode realizarse

mediante tarefas da vida real, proxectos auténticos, investigación e proxectos de deseño.

Deste xeito, o ideal é que o estudantado alcance un nivel de comprensión moito maior que na aula

tradicional.

O modelo Flipped Impact para a aprendizaxe invertida

O modelo tradicional de aula invertida consiste nunha serie de alicerces clásicos. No proxecto Flipped

Impact desenvolveuse un novo modelo en que a flexibilidade, a interactividade, a personalización e a

fixación de obxectivos son características importantes.

O modelo Flipped Impact explicado
Flexible: a aprendizaxe invertida ten lugar tanto en espazos  en liña como físicos onde o alumnado ten

diferentes opcións en canto á dificultade, formato e interese.

Orientado ao/á alumno/a: o/a alumno/a individual é o centro do deseño da aprendizaxe invertida. Con

isto, centrámonos en tres aspectos sobre o/a alumno/a:

1. Cada alumno/a considérase único/a: teñen experiencias, circunstancias e puntos de

partida únicos con fortalezas, desafíos, intereses e aspiracións únicas.

2. Considérase que cada alumno/a ten un potencial ilimitado, un potencial que se

desenvolverá ao seu propio ritmo e á súa maneira.

3. Considérase que cada alumno/a ten un desexo innato de aprender.

Interactivo: ao ofrecer material interactivo de aprendizaxe invertida, estimulamos o compromiso e a

participación de todo o alumnado.

Con propósito: o porqué, o como e o cando están sempre claros para o/a alumno/a. O alumnado dispón de

información clara sobre os obxectivos e a organización de antemán e en liña.



Como abordar a variabilidade do alumnado na aprendizaxe invertida
Deseño Universal para a Aprendizaxe

Para ensinar con eficacia hai que chegar ao alumnado; alumnado que chega á aula con experiencias,

expectativas, capacidades e preferencias de aprendizaxe variadas. Cando se crea material didáctico

invertido, isto é especialmente importante, xa que vostede non estará alí para explicar cousas que non

están claras cando o/a estudante accede ao material en casa. Esta comprensión é a base da filosofía da

práctica coñecida como Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA). O DUA forma parte dun movemento

máis amplo de deseño universal, que traballa para aumentar o acceso de todos a través de deseños que

–desde o principio– teñen en conta as necesidades de persoas diversas e non só se adaptan cando unha

situación requíreo. Para o profesorado, o DUA significa deseñar materiais de aprendizaxe –tendo en conta a

accesibilidade– independentemente de que un/unha estudante “necesite” tales axustes. O DUA comprende

tanto as chamadas tecnoloxías de apoio como as pedagoxías accesibles.

Baseado na investigación neurocientífica e nas redes cerebrais primarias, o DUA fundaméntase en tres

principios chave que son fundamentais para a aprendizaxe:

● Proporcionar múltiples medios de representación.

● Proporcionar múltiples medios de acción e expresión.
● Proporcionar múltiples medios de compromiso.

O cadro de referencia que figura a continuación pode axudar a comprender mellor as diferentes partes

do cerebro e os principios chave. Tamén ofrece suxestións para aplicar os principios nunha contorna

educativa.

Rede de recoñecemento
Representación
Presentar a información e o contido de diferentes maneiras
1. Hai información clara sobre os obxectivos e a organización dispoñible en liña e
de antemán?
2. Pode ser a información absorbida por diferentes sentidos?



3. Pode o/o alumno/para comprender a materia de diferentes maneiras?

Rede estratéxica
Acción e expresión
Diferenciar as formas en que o alumnado pode expresar o que sabe
4. Pode o/a alumno/a traballar activamente coa materia de diferentes maneiras?
5. Pode o/a alumno/a mostrar o que aprendeu ou conseguiu de diferentes
maneiras?
6. Existen varias opcións para establecer obxectivos e prioridades?

Rede afectiva
Compromiso
Estimular o interese e a motivación pola aprendizaxe de diferentes maneiras
7. Existen diferentes opcións para captar o interese do/da alumno/a?
8. Existen diferentes opcións para manter o esforzo do/da alumno/a por alcanzar
os obxectivos?
9. Existen diferentes opcións para a autorregulación?



Suxestións
1.
- Criterios de avaliación  en
liña (por exemplo, rúbrica)
- Ligazón ás bases de
coñecementos oficiais
- Descrición de cando e onde
da organización do módulo

2.
- Textos claramente lexibles/
audibles
-  Materiais de aprendizaxe
audiovisuais, textuais e
cinestésicos
- Sesión en liña e presencial
(aprendizaxe mixta)

3.
- Mapa mental
- Técnicas de visualización
(ilustracións, gráficos, liñas
de tempo)
- Voz en off e programas de
conversión de texto a voz

4.
- Traballo en grupo
diferenciado
- Ludificación e xogos serios
- Software interactivo e
reactivo (Socrative, Kahoot
etc.)

5.
-  Probas formativas e
sumativas
- Presentacións formais e
simulacións, xogos ou teatro
- Redacción de artigos,
presentacións en grupo

6.
- Titoría a medida
- Retroalimentación
oportuna e específica
- Estadas educativas

7.
- Eleccións no desafío, a
recompensa e o contexto
-  Desenvolvemento persoal
- Tarefas auténticas

8.
- Servizo de asistencia cun
amplo horario de apertura
- Titoría por parte dos
compañeiros
- Avaliacións formativas a
medida

9.
- Avaliacións de entrada
-  Seguimento do progreso
-  Comunidades de práctica
(alumnado e expertos)

Consellos para a preparación de materiais didácticos Flipped
A aula invertida segue a idea de destinar máis tempo de clase a involucrar o alumnado na aprendizaxe



mediante exercicios e outras técnicas de aprendizaxe, en lugar de lle presentar ao alumnado a teoría como

única actividade. Flipping the Classroom significa substituír a forma tradicional de impartir a teoría por

outros enfoques máis centrados no estudantado, como a aprendizaxe activa, a realización de debates, a

resolución de problemas, así como outras formas de traballo en grupo. A entrega do contido da lección

trasládase fóra da aula para introducirse en forma de vídeos, lecturas previas á clase etc. De acordo con isto,

a continuación preséntanse algúns consellos útiles sobre diversas cuestións para preparar con éxito os

materiais invertidos.

Cales son os pasos para planificar unha lección na aula invertida?
Os pasos para planificar calquera lección, xa sexa tradicional xa sexa invertida, deben basearse no que os

alumnos saben. Como profesorado, debemos centrarnos naquilo que queremos conseguir (os obxectivos

da lección en función das necesidades do alumnado), os medios con que queremos alcanzar estes

obxectivos (recursos e actividades que se poden organizar e preparar) e como imos avaliar o que cubrimos.

O obxectivo de deseñar unha aprendizaxe invertida é maximizar a participación do estudantado nas

actividades  online e  offline, analizando o contexto en que se vai desenvolver, establecendo os obxectivos e

as metodoloxías que se van utilizar, e integrando as actividades na aula e fóra dela. O éxito do deseño

dunha aula invertida depende da harmonización do que queremos que fagan os nosos alumnos antes,

durante e despois da clase. O obxectivo principal do profesorado non debe estar en esgotar a materia,

senón en desenvolver un amplo abano de habilidades cognitivas (non só o entendemento e a

comprensión). Fóra da aula, o alumnado desenvolve niveis inferiores de traballo cognitivo lendo ou vendo

vídeos (adquirindo coñecementos e comprensión). Na aula, a atención debe centrarse en formas máis

elevadas de traballo cognitivo, un traballo máis duro de asimilación de coñecementos, resolución de

problemas, debate ou discusión de temas controvertidos (aplicación, análise, síntese e/ou avaliación), onde

contan co apoio dos seus compañeiros/ as e profesores/as.



Cales son algunhas das preguntas que hai que ter en conta á hora de planificar unha lección invertida?

● Que quere que os seus alumnos/as saiban e sexan capaces de facer despois da  lección

invertida? (obxectivos e habilidades, por exemplo, a  taxonomía de Bloom)

● Cales son os contidos, as actividades e os recursos que se axustan aos obxectivos de

aprendizaxe?

● Como se avaliará o que os alumnos saben ou poden facer?

● Canto tempo necesitamos para cubrir o material específico e canto tempo necesita o

alumnado para realmente aprender e alcanzar os obxectivos de aprendizaxe definidos?

Durante a fase de planificación, a transición é importante; cada paso debe estar construído e conectado co

seguinte dentro da secuencia da experiencia de aprendizaxe. Para a lección invertida, o profesorado debe

seleccionar unicamente un pequeno subtema de todo o plan de estudos e centrarse nel durante a lección.

Todas as ferramentas e os materiais que se utilicen deben explicarse claramente e débese xustificar por

que se van utilizar. En xeral, unha actividade de aula invertida debería incluír os seguintes elementos

principais na súa descrición:

1. Nome da actividade

2. Obxectivos cognitivos

3. Habilidades sociais

4. Tema/comunidade
5. Descrición xeral (natureza e tipo)

6. Ferramentas
7. Contidos electrónicos

8. Fases da actividade (antes da clase, en clase e fóra de clase)

Despois de completar as actividades, é importante considerar as oportunidades para avaliar o traballo

realizado reflexionando sobre o deseño da clase ou curso. É importante responder preguntas como:

● Funcionou?

● Como saberei se funcionou?

● Comuniquei as ideas con eficacia?

● Proporcionei suficientes oportunidades para que o alumnado practique?

● Foi o suficientemente desafiante

Tamén debe recollerse a opinión dos alumnos sobre o que funcionou ben e o que non. Os resultados
obtidos deben utilizarse para mellorar as prácticas futuras.

Cales son algúns consellos e trucos?

● Deseñar as actividades previas á clase (vídeos, lecturas etc.) antes do seu inicio.

● Construír e conectar cada paso da clase co seguinte dentro da secuencia da experiencia de

aprendizaxe.

● Menos é máis; seleccione só un pequeno subtema de todo o plan de estudos e céntrese nel

durante a clase.

● Incorporar breves probas (problemas para resolver, investigacións para realizar) no vídeo

previo á clase co fin de motivar o alumnado para realizar o traballo previo á clase.

● Fomentar o traballo colaborativo entre o estudantado desde esta primeira fase.



● Explicar todas as actividades que terán que desenvolver fóra e dentro da aula ao
alumnado e a súa xustificación para que comprendan as vantaxes do método aula

invertida.

● Dar unha breve introdución ao tema e explicar o proceso de aprendizaxe ao estudantado
ao comezo da primeira clase.

● Revisar as actividades previas á clase para identificar as preguntas comúns ou a falta de
datos ao comezo das clases.

Valoración e avaliación na aprendizaxe invertida
É importante asegurar que o sistema de avaliación debe estar centrado no estudante en liña coa filosofía

do ensino invertido. Isto pode lograrse integrando diferentes actividades e modos como:

● autoavaliación

● avaliación por parte dos/as compañeiros/ as

● avaliación do traballo en proxectos

● traballo cooperativo

● portfolio

● artigos

● estudos

● rexistros de estudo



Preguntas frecuentes
Durante o proxecto, o profesorado e o futuro profesorado que realiza probas piloto con diversas formas de

aprendizaxe invertida atopáronse cunha variedade de preguntas, que foron abordadas pola comunidade de

Flipped Impact sobre a base da investigación e a experiencia.

● Por que debemos inverter as nosas clases?

De acordo con algúns estudosos, obter a información é máis fácil que asimilar a información transferida.

Por tanto, realizar o proceso máis esixente na aula, onde todos os/as compañeiros/as que poden axudar

están dispoñibles, proporciona unha situación en que os estudantes se benefician realmente da

retroalimentación e a colaboración. Para os instrutores que sempre queren incluír máis exercicios de

aprendizaxe activa nas súas clases, é unha grande oportunidade para planificar máis actividades que

permitan a aprendizaxe activa.

● Podes inverter a clase de inglés?

A resposta é si. Pensa na mecánica; a mecánica da linguaxe, a mecánica da gramática, a mecánica da

escritura. Eses son os puntos de instrución que poderías poñer nun vídeo para que poidas recuperar o

tempo na túa clase e facer que o estudantado se involucre no proceso de escritura. Tamén podes utilizar

eses vídeos como ferramenta de recuperación para o estudantado que chega á túa clase sen posuír os

coñecementos previos.

● Como funciona isto para todo o estudantado?

Fagamos a mesma pregunta sobre as clases tradicionais! Como pode funcionar unha clase maxistral de

talle único– para todos os alumnos da aula? Efectivamente, non o fan. Nas aulas invertidas vimos que os

estudantes interactúan coa información de forma diferente. A algúns gústalles ver o vídeo ata o final antes

de tomar notas, a outros gústalles facer pausas e anotar cousas a medida que avanzan. Deámonos conta

de que, nunha clase de estilo lectivo, se perdía realmente a posibilidade de utilizar os seus estilos

individuais de aprendizaxe para repasar a información.

Outra cuestión que expuxeron algunhas persoas é a dos/as outros/ as estudantes que realmente necesitan
máis clases particulares. O alumnado de menor nivel tamén destacou porque unha vez que a información

se desagrega un pouco máis lentamente, poden volver repasala e traballar ao seu propio ritmo para ter

éxito.

O grupo intermedio de alumnos/as deste grupo tivo máis dificultades que ningún outro co método de

ensino de estilo invertido e iso débese a que fomos un pouco inxustos con este grupo en canto á forma de

dar clases na aula. Atendemos ao grupo intermedio de estudantes e deámoslles a información coa culler;

aquí está a información, segue o meu exemplo e logo fai isto, así que este grupo intermedio de estudantes

non desenvolveu realmente as habilidades que necesitan para ter éxito na desagregación e a aplicación da

información.

Por iso flipping é realmente un método moito mellor para todo o alumnado porque estamos a axudar a este

alumnado de nivel inferior a avanzar ao seu propio ritmo, contribuimos a mellorar o nivel do alumnado de

nivel superior e realmente estamos a axudar ao grupo de alumnos/ as do medio a aprender as habilidades

que necesitan para aplicar a información e comezar a ter máis éxito na desagregación do que necesitan para

ter éxito.



● Como se xestiona o ensino a ritmo propio?

Os/as estudantes non se examinan de diferentes cousas ao longo do ano en diferentes momentos. Os/as

estudantes teñen todos os seus exames e probas no mesmo día xuntos, pero o que é diferente é que move

os teus estudantes a través do material ao seu propio ritmo. Teñen un programa de estudos ao principio

dunha unidade, de modo que, se un/unha estudante dominou a primeira parte do tema, pode avanzar e

pode ver os vídeos que están por diante dentro desa unidade.

● Pódese aplicar este método a todas as leccións? É necesario planificar cada lección de forma
invertida?

Si, pero non é necesario investir todas as leccións. Elixir temas co que o estudantado ten dificultades é un

bo punto de entrada á clase invertida.

● Cales son os retos que pode atopar cando empeza a integrar o modelo de instrución

invertida no seu proceso de ensino?

Crear os nosos propios vídeos de instrución pode levarnos moito tempo. Así que empezo aos poucos e

#desenvolver o seu propio método estándar ao que poida recorrer cada vez que queira darlle a volta á

súa clase.

É posible que algúns alumnos/as non poidan cargar e reproducir os vídeos en casa por problemas

tecnolóxicos. Pode ser esixente e desafiante para os/as estudantes adoptar un novo enfoque de

aprendizaxe e comprender o contido do curso ao mesmo tempo; cando o estudantado vexa o beneficio

para o seu proceso de aprendizaxe, axiña chegarán a apreciar este enfoque. Tamén pode haber unha falta

de disciplina por parte do estudantado. Axude a eses/esas estudantes mediante as estadas educativas e a

realización periódica de probas e exames formativos.

● Que facer durante o tempo de clase?

Para asegurarse de que se trata dunha clase invertida, debe comprobar se o tempo de clase é diferente ao

da clase "tradicional". En lugar de dar clases, trátase de aumentar o tempo que os alumnos dedican ao nivel

de aplicación. Nunha clase chea de estudantes non é posible que todos os seus alumnos/ as estean ao

mesmo nivel de comprensión, así que deixándoos traballar en colaboración nos problemas e dándose apoio

e retroalimentación, pode darse a oportunidade de camiñar entre os estudantes para comprobar a súa

comprensión, responder as súas preguntas e incitalos a pensaren máis profundamente.

● É necesario ser un produtor de vídeo profesional para crear leccións invertidas?

Non, non é necesario ser un produtor de vídeo profesional para crear leccións invertidas. É posible utilizar

calquera fonte que explique o tema (PDF, sons gravados, sitios web). Tamén se poden utilizar vídeos de

conferencias de sitios da internet como Khan  Academy, Youtube, TedTalk, MIT’s OpenCourseWare ou unha

plataforma MOOC como  Coursera pode ser utilizada.

● Que ferramentas se poden utilizar para preparar vídeos de leccións invertidas?

Algúns deles son  Screen- Cast-Ou- Mattic,  Camtasia  PC,  TechSmith  Relay, Office  Mix, e Adobe

Presenter. Despois de formar o vídeo, para poñelo en liña e darlle acceso ao estudantado, pode utilizar

estes sitios: Youtube,  TeacherTube, Screencast.com, Acclaim e  GoogleDrive.



● Cando trasladou “lecture time”/“tempo de clase” á sesión previa á clase, como  require a

instrución invertida, que cambios observou na participación dos seus alumnos?

Resultoulles moi útil porque xa tiñan unha comprensión básica e coñecementos previos que os axudaron

moito a profundar no tema durante a clase.  O modelo foi eficaz, xa que os/as estudantes estaban

satisfeitos co curso, a súa asistencia mellorou e a súa participación aumentou. Comprobouse que os/as

estudantes están moi comprometidos.

● Cal é o papel do profesorado, do/da instrutor/a e do alumnado nunha aula invertida?

Nunha aula invertida o papel do profesorado é converterse no facilitador da aprendizaxe para asegurarse

de que o estudantado recibe aquilo que necesita. Os/as profesores/ as tamén se aseguran de proporcionar

unha contorna de aprendizaxe activa con aquelas actividades atractivas que axuden aos/as estudantes para

conectaren ideas. No enfoque da clase invertida, o/a estudante pasa de ser un receptor pasivo de

coñecementos a un promotor activo destes. Os/as estudantes poden aprender ao seu propio ritmo de

aprendizaxe.

● De que maneira este cambio traslada parte da responsabilidade do profesorado ao alumnado                                                                                                         /pais?

Antes da transformación da clase, o/a profesor/a tiña que asumir todas as responsabilidades. O/a

profesor/a tiña que dedicar moito tempo para preparar as clases, repasar a información e cando os/as

alumnos/as estaban enfermos/as ou ausentes, o/a profesor/a tiña que repasar a información que

perderan.

Cando o alumnado se distraía ou non prestaba atención durante a clase, seguía sendo responsabilidade

do profesorado facerlles chegar o material. No caso do alumnado que suspendía, o/a profesor/a era

responsable de asegurarse de que obtivesen a información que puidesen perder por calquera motivo.

O outro aspecto é o dos pais. Cando veñen ás reunións, míranche e dinche "Que se lle ofrece ao meu

fillo/a?", "Que cousas estás a facer para axudalo a mellorar nos puntos que lle custan?". Cando as

leccións se inverten, din: "Ben, sei que fas eses vídeos, así que aí non hai escusa". Os pais tamén queren

adoptar ese papel activo e encántalles formar parte do que ocorre na aula.

● Como anima o alumnado para facer os deberes  previos á clase e a acudir a ela preparados e

dispostos a participar?

O punto principal é que os/as alumnos/ as teñen que saber que o seu traballo previo á clase se valora e é

relevante. Unha vez que se cumpre esa expectativa e ven como o seu traballo contribúe ao seu éxito na

aula, é máis probable que fagan o traballo e que non queiran quedar atrás cando os seus compañeiros/ as

están preparados.

● E se o alumnado non ve os vídeos?

Dúas suxestións:



- En primeiro lugar, hai que axudar o alumnado e deixarlle ver os vídeos en clase durante as primeiras dúas

semanas, resaltando o que se quere que fagan, facendo unha pausa, rebobinando e aclarando dúbidas.

Espero que os meus alumnos copien as notas, as definicións, un par de exemplos e que traian a clase as

preguntas que poidan ter, e así é como comezo sempre a miña clase despois dun vídeo.

- A segunda suxestión é non volver dar clases. Se volve dar unha clase, está a enviar a mensaxe de que non

teñen que vir á clase preparados, xa que vai repasala de todos os xeitos. Está a darlles a oportunidade de

ditar como vai ser a súa clase. Non deixe que os/as alumnos/ as decidan se vai dar a volta á súa clase. Se

establece as súas expectativas, se cingue a elas e as reforza modelando o que quere que fagan cos vídeos,

daquela vai reducir o número de estudantes que non van ver os vídeos e, con sorte, agora a súa clase é máis

atractiva e práctica. Entón, os seus alumnos/ as quererán ser parte do que está a suceder na aula. Cun

número menor de estudantes que non ven os vídeos, pode tratalos caso por caso e envialos de volta ao

computador para que vexan o vídeo mentres traballa co resto da clase.

● Que pasa coa avaliación?

Nunha aula invertida recupérase moito tempo. Este tempo pode utilizarse para a avaliación formativa. A

avaliación centrada no/a estudante é a mellor para unha aula invertida, xa que a aprendizaxe invertida é un

enfoque máis centrado no estudante, na súa natureza. A avaliación debe centrarse na aprendizaxe e non

tanto nas notas e cualificacións. Dependendo do deseño da aula invertida, pódese, por exemplo, ter un

gran proxecto de grupo como forma de avaliación. Mentres os/as estudantes se divirten nas actividades de

aprendizaxe, poden ser avaliados polas súas contribucións no traballo de grupo, a presentación oral das

actividades de grupo, as reflexións individuais sobre a aprendizaxe como resultado das actividades, ou os

comentarios dos/as compañeiros/ as dentro e fóra do grupo. En resumo, avaliar os obxectivos de

aprendizaxe de cada período de clase e determinar obxectivos de aprendizaxe máis amplos para o curso

será o mellor.

● Que tipo de avaliacións utilizará para saber se se cumpriron os obxectivos de aprendizaxe?

Inicialmente, para avaliar os obxectivos diarios da clase mediante avaliacións integradas nas actividades
e tarefas da clase, os exercicios poden deseñarse de forma que permitan ver se se alcanzaron os

obxectivos de aprendizaxe.

Ademais, pode avalialos a metade de curso para facer un seguimento do progreso. Outra forma de
avaliar se o estudantado cumpre un obxectivo do curso pode ser identificar un punto de referencia que

quere que os seus estudantes alcancen ao final do curso. Por último, pero non menos importante, pode

comprobar a medida correspondente e identificar a porcentaxe dos/as estudantes que alcanzaron ese

punto de referencia ao final do cuadrimestre.

● Outra pregunta que fan moitos/ as profesores/as, "Que fago se o alumnado chega á miña clase e

non viu o contido?"

Hai formas de salvagardar ou incorporar algúns pasos para manter os alumnos comprometidos mentres
ven o contido e que pode utilizar para comprobar se o viron. Pode adoptar o enfoque de baixa

tecnoloxía, só quere ver algunhas notas, inserir vídeos nunha páxina web ou inserir como un formulario

de Google debaixo dela para recoller algúns datos dos/as estudantes, e facer que respondan algunhas

preguntas. Podería simplemente expor unha pregunta no vídeo e facer que o alumnado traia a resposta

a esa pregunta como entrada á clase. Se o/a alumno/a segue tomando a mala decisión de non facer os

deberes, pode dicirlle que vexa o vídeo en clase mentres os demais reciben axuda no máis difícil.



● Hai algunha investigación sobre os beneficios da instrución invertida?

Hai moitas investigacións respecto diso. Algúns dos estudos sobre os beneficios da instrución invertida

pódense atopar nas referencias.
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