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• Alemany tècnic bàsic (11313)
• Assignatura optativa, semestral (B) (4,5 ECTS), 20 estudiants
• Destinataris: estudiants EPSG (Telecomunicació, Comunicació audiovisual,

Ciències ambientals, Tecnologies interactives)
• No són necessaris coneixements previs (objectiu: A1/A2)



• Primera edició metodologia DIN (91-100 % temari): curs 2018/2019
• Segona edició metodologia DIN (91-100 % temari): curs 2019/2020



Per què docència
inversa?

Interès i treball de l’alumnat matriculat
Formació i incentivació UPV



Obligacions metodologia DIN

• Presentació de la metodologia de docència inversa a l’alumnat
• Participació de l’alumnat en l’enquesta (al final de l’assignatura)
• Programació de l’assignatura (casa i aula)
• Lliurament de l’informe final sobre l’experiència i realització de l’enquesta final 

(per part del professorat)



Creació de materials (Alemany tècnic bàsic)

• Vídeos screencast (mínim de 5)
• Documentació PDF PoliformaT
• Exàmens (PoliformaT)
• Continguts o seqüències d’aprenentage amb Lessons



VÍDEOS 

Presentació de contingut gramatical



DOCUMENTACIÓ 
PDF

Presentació de contingut gramatical



EXÀMENS
Revisió dels continguts presentats en vídeos
Ítem avaluació



LESSONS

Introducció classe
Revisió de continguts



LESSONS

Programació assignatura
(casa i aula, resultats aprenentatge)



LESSONS

Programació assignatura
(casa i aula, resultats aprenentatge)



Impressions

ALUMNAT
• S’aconsegueix la implicació de l’alumnat en

l’assignatura

• Sempre hi ha tasques prèvies a classe i això li
permet a l’alumnat seguir la programació

• Suposa més treball diari, però menys treball de
preparació de l’examen (coherencia amb
l’aprenentatge de llengües)



Impressions

PROFESSORAT
• El professorat disposa de més temps a l’aula

per resoldre dubtes o revisar continguts

• La metodologia DIN suposa un treball inicial de
planificació i disseny de materials, però una
vegada està implantada la metodologia a
l’assignatura, tot són avantatges

• PoliformaT i Lessons ofereixen un gran ventall
de recursos per aplicar la metodologia DIN i és
important que el professorat en siga conscient
i que s’involucre en els cursos de formació



Futur • Explotar més Lessons i PoliformaT
• Invertir més temps en disseny de continguts
• Integrar dinàmiques i pràctiques en grup
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