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ACTIVITATS D’APRENENTATGE PER MILLORAR EN L’ADQUISICIÓ DE 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES EN L’ÀMBIT DE 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

 

1 Dades del projecte 

Projecte: Activitats d’aprenentatge per millorar en l’adquisició de competències transversals i 

específiques en l’àmbit de pràctiques externes. 

Codi projecte: 2015PID_UB/020. 

Responsable: Mireia Urpi Sardà. 

Participants: Concepció Amat Miralles, Cristina Andrés Lacueva, Andreu Farran Codina, 

Montserrat Illan Villanueva, Maria Antonia Lizarraga Dallo, Rafael Llorach Asunción, Xavier 

Torrado Prat. 

Ensenyament: grau de Nutrició Humana i Dietètica. 

Facultat: Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

 

2 Resum i descriptors 

2.1 Resum  

Les pràctiques externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) constitueixen el 

pràcticum obligatori que fan els estudiants el darrer semestre del grau. És una assignatura 

singular de 24 ECTS que pretén que els estudiants desenvolupin activitats pràctiques en un 

àmbit professional en institucions públiques o privades. Els centres i les activitats on fer les 

pràctiques externes són molt variats, i es poden agrupar en els àmbits següents: pràctiques 

clíniques, restauració col·lectiva, empreses d’alimentació, empreses de consultoria, salut 

pública, esport i recerca. Un dels elements que integren els diferents àmbits és el que es 

refereix a les competències transversals, que es poden treballar amb eines conjuntes, sigui 

quin sigui el lloc on es porta a terme aquesta activitat. 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent era el desenvolupament d’activitats 

d’aprenentatge per millorar en la consolidació de les competències transversals del grau i 

específiques de l’assignatura. 

Durant el primer semestre del curs es van desenvolupar les activitats i es va aplicar als 47 

estudiants que feien les pràctiques durant el segon semestre. Es va dissenyar i crear la carpeta 

d’aprenentatge en línia com a eina per a l’aprenentatge reflexiu, crític i experimental i com a 

eina d’avaluació continuada. I es van establir els continguts de la carpeta a partir de l’objectiu 
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principal d’aquesta proposta que es concreta en les línies d’actuació següents: a) Memòria 

formativa-reflexiva. S’ha dissenyat l’activitat de memòria formativa-reflexiva a través de 

pautes ben definides perquè l’alumne pugui aprofundir en el seu aprenentatge pràctic i 

adquirir un pensament reflexiu i crític. Aquesta activitat inclou apartats dirigits a la reflexió i 

apartats dirigits a les competències transversals i específiques de l’assignatura com ara «I. 

Adquirir capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques 

i «II. Reconèixer els principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici de la professió de 

dietista-nutricionista». Aquestes memòries estan organitzades i avaluades en diferents nivells 

d’aprenentatge. D’aquesta manera, els alumnes poden ser conscients del grau 

d’aprofundiment amb què desenvolupen l’activitat: des de la identificació o descripció de 

l’activitat duta a terme fins a la capacitat de prendre decisions. b) Competències per àmbits. 

S’ha dissenyat l’activitat formativa-reflexiva per treballar la competència específica «Identificar 

els límits de la professió i les seves competències» i s’ha creat un espai presencial per a la seva 

posada en comú on els alumnes han pogut conèixer les experiències desenvolupades en altres 

àmbits i dins d’un mateix àmbit, a través de l’experiència dels companys.  

Els resultats obtinguts han estat satisfactoris. L’equip de professors de l’assignatura i l’alumnat 

han valorat positivament l’experiència. Les activitats dissenyades en aquest projecte més ben 

valorades per l’alumnat han estat, d’una banda, l’activitat destinada a «identificar els límits de 

la professió i les seves competències» i, de l’altra, les memòries formatives-reflexives que 

incrementen la reflexió dels estudiants en la seva pràctica professional. Hem difós els resultats 

del projecte al congrés internacional docent EDULEARN16 i es pretén difondre’ls també a 

través de publicacions i altres congressos. 

 

2.2 Descriptors 

Línies d’innovació vinculades:  

a) Aprenentatge en entorns virtuals: 

 LMS (Moodle) 

 Dossiers d’aprenentatge digitals 

b) Aprenentatge professionalitzador 

 Competències transversals 

 Pràcticum 

c) Avaluació 

 Avaluació acreditativa 

 Instruments d’avaluació (rúbriques) 

d) Equip docent 

e) Metodologies actives per a l’aprenentatge 

 Aprenentatge autònom 

 Aprenentatge entre iguals 

Paraules clau: carpeta d’aprenentatge, aprenentatge entre iguals, pràcticum, competències 

transversals, competències específiques. 
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3 Context i mancances detectades  

Les Pràctiques Externes del grau de NHD constitueixen el pràcticum obligatori que fan els 

estudiants al final del grau i se situa en el segon semestre del quart curs segons l’itinerari 

recomanat del grau de NHD. És una assignatura singular de 24 ECTS que pretén que els 

estudiants desenvolupin activitats pràctiques en institucions públiques o privades, on en el 

futur es podria desenvolupar la seva activitat professional. El període de pràctiques té una 

durada de divuit setmanes, a raó de sis hores diàries, amb un total de 540 hores. A més 

l’alumne ha de fer una sèrie d’activitats tutelades i treball autònom fins a les 600 hores de 

dedicació.  

A l’ensenyament de NHD, les Pràctiques Externes es van posar en marxa el curs 2013-2014 

amb un grup de 27 alumnes. El curs 2014-2015 el nombre d’alumnes que han cursat 

l’assignatura és de 57. Són alumnes de quart curs i tenen un nivell de maduresa que queda 

lluny de la situació en què es troben els joves a l’inici dels estudis universitaris. Els alumnes 

estan molt motivats per fer pràctiques en un entorn professional real. Quant al nivell de 

coneixement d’eines informàtiques, dominen l’ofimàtica, Internet i el Campus Virtual, ja que 

han hagut de treballar-hi en totes les assignatures del grau. Cal fer esment que l’assignatura és 

jove: únicament l’han cursat dues promocions que, a més, són reduïdes en nombre.  

L’activitat central i gairebé exclusiva de les Pràctiques Externes fins al curs 2014-2015 era el 

treball en el centre o institució. Durant el període de pràctiques externes l’alumne mobilitza els 

coneixements adquirits per aplicar-los a situacions concretes i adquireix les competències que 

només es poden completar en un entorn professional real. Tot i així, les possibilitats d’aquest 

pràcticum són molt superiors. En aquests primers anys de pràctiques externes de grau, el 

programa de l’assignatura ha inclòs activitats dirigides a la reflexió, però no s’han treballat amb 

la profunditat i rigor requerits. Per tant, les mancances més destacades detectades inicialment 

són: 

a) Manca d’experiència a fer un diari reflexiu. Una de les activitats de seguiment que es 

portaven a terme era l’elaboració d’un diari reflexiu. El diari s’utilitza per fer el seguiment 

del que l’alumne fa durant les pràctiques, i inclou la reflexió dels coneixements 

professionals que va adquirint durant el seu transcurs. En els darrers anys s’havien 

incorporat altres eines per reforçar aquesta reflexió, com ara la cerca de bibliografia sobre 

els diferents temes a tractar. Malgrat això, encara es van detectar algunes mancances en 

l’elaboració del diari reflexiu, ja que molts estudiants no feien una reflexió correcta sobre 

les activitats dutes a terme i basaven el diari en una descripció de la seva experiència 

personal. Aquest projecte ha pretès guiar les reflexions a través de preguntes, pautes i 

suggeriments programats per donar resposta a diferents competències de l’assignatura. 

b) Manca d’experiència en els diferents àmbits professionals d’un dietista-nutricionista. Un 

altre punt a tenir en consideració és que els àmbits on es desenvolupen les pràctiques 

externes són diversos. Tant a l’antiga diplomatura de NHD com al grau (2013-2014, 2014-

2015) els alumnes han manifestat, a través d’enquestes, l’interès per conèixer els diferents 

àmbits de la professió per tenir una visió més àmplia de les sortides professionals. Aquesta 

mancança ens ha portat a veure la necessitat de desenvolupar activitats per àmbits, per 
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donar resposta a la competència específica dins de l’assignatura del grau «identificar els 

límits de la professió i les seves competències». 

Creiem que a partir de tasques amb un component reflexiu important i activitats on es 

comparteix l’experiència entre iguals es poden aprofitar millor aquestes pràctiques i treballar 

competències transversals en un grau superior al que es fa en altres assignatures. Per tant, feia 

temps que pensàvem que calia fer una reestructuració de les activitats dirigides als alumnes de 

pràctiques externes per millorar-ne l’aprenentatge i l’adquisició de competències de la 

professió del dietista-nutricionista. A més, també consideràvem essencial aproximar els 

diferents àmbits de sortides professionals entre l’alumnat.  

Per tant, aquest projecte d’innovació docent concedit ha estat essencial i un primer pas per 

aplicar un pensament crític i de reflexió als estudiants durant el seu pràcticum i que els servirà 

per al seu futur professional. 

 

4 Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent va ser dur a terme una millora en la 

consolidació de les competències transversals del grau i específiques de l’assignatura a partir 

d’activitats d’aprenentatge diverses.  

Aquest objectiu general va donar lloc a diferents objectius específics: 

 Crear una carpeta d’aprenentatge en línia com a eina per a l’aprenentatge reflexiu, crític i 

experimental. 

 Definir una activitat formativa-reflexiva basada en les competències següents: «adquirir 

capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques» 

(competència transversal UB) i «reconèixer els principis ètics, les responsabilitats legals i 

l’exercici de la professió de dietista-nutricionista» (competència específica per al grau de 

NHD). 

 Crear activitats a partir de la competència específica «identificar els límits de la professió i 

les seves competències» basades en una activitat formativa-reflexiva i en una activitat de 

presentació oral «Competències per àmbits». 

 Establir els mecanismes i dissenyar els instruments d’avaluació per a cada una d’aquestes 

activitats. 

En aquest projecte es pretén incidir sobre les activitats no presencials i el treball autònom que 

es defineixen dins del pla docent de l’assignatura i que ha de fer l’alumne a les pràctiques 

externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica. En termes generals, amb aquests objectius 

generals i específics es pretén incidir sobre les mancances detectades que són, principalment, 

la falta de reflexió de l’alumnat, que ha de millorar perquè es reflecteixi en l’aprenentatge, i la 

manca d’experiència en els diferents àmbits que engloben les pràctiques externes. 
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5 Desenvolupament de l’actuació 

El desenvolupament de l’actuació s’ha complert com prèviament s’havia definit al projecte 

d’innovació docent concedit. En aquest desenvolupament hi ha hagut activitats de formació 

del professorat, el disseny de les activitats per a l’assignatura i l’aplicació de les activitats i la 

formació rebuda a l’assignatura (segon semestre del curs 2015-2016). 

5.1 Activitats de formació del professorat 

Durant el primer semestre del curs 2015-2016 es van dur a terme les activitats de formació 

amb el disseny conseqüent de les activitats per aplicar-lo a la globalitat dels estudiants durant 

el segon semestre. 

S’han pogut organitzar tres sessions formatives pel grup de professorat englobat dins d’aquest 

projecte d’innovació docent gràcies a l’ajut per a formació concedit pel PMID en les matèries 

següents: 

 Sessió sobre carpeta d’aprenentatge. El professor Joan Tomàs Pujolà de la UB va donar la 

formació al professorat del projecte per fer una carpeta d’aprenentatge dins de l’eina 

Mahara (octubre del 2015). Prèviament a la memòria inicial, havíem considerat utilitzar 

una altra eina però des del PMID ens van comentar que la UB dóna suport formatiu o 

assessorament per a dossiers d’aprenentatge Mahara amb connexió al Campus Virtual. Per 

tant, l’eina utilitzada és el Mahara. 

 Sessió de diari reflexiu. Aquesta activitat ha estat la més laboriosa ja que ha portat una 

gran implicació tant del professor que va donar la formació, José Luis Medina (professor de 

la UB), com del professorat implicat. Es va fer un total de quatre hores de formació 

presencial, treball no presencial del professor formador i del professorat i, a més, 

seguiment posterior de quatre hores del professor formador. 

 Sessió sobre «deontologia professional, ètica i bioètica». La professora Itziar de Lecuona, 

de la UB, ens va assessorar i fer seguiment sobre aquest tema. Es va considerar després de 

reunions inicials que s’organitzés una sessió amb l’alumnat per tal d’incidir en aquesta 

temàtica i poder afegir-la en les activitats relacionades amb la pràctica professional.  

5.2 Disseny de les activitats 

El disseny de les activitats s’ha fet després de la formació inicial obtinguda. En aquest apartat 

també cal destacar que l’ajut obtingut pel PMID ha servit per adquirir llibres, materials i 

bibliografia especialitzada que ens han servit per dissenyar les activitats. 

5.2.1 Carpeta d’aprenentatge i material relacionat 

En aquest apartat es va dissenyar una carpeta d’aprenentatge per als estudiants de pràcticum. 

Es va crear una plantilla o estructura comuna per a tot l’alumnat de Pràctiques Externes; 

d’aquesta manera es valora el contingut i no el format i els alumnes destinen les hores no 

presencials i de treball autònom a desenvolupar les activitats. 
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El disseny de la carpeta que s’obté és el següent: 

 

En aquesta carpeta s’inclouen les diferents activitats que es fan a les pràctiques externes: les 

que es creen en aquest projecte d’innovació docent i les que ja es feien prèviament a 

l’assignatura: 

Activitat Disseny 

Límits de la professió Dins d’aquest projecte 

Memòries formatives-reflexives Dins d’aquest projecte 

Sessió d’ètica Dins d’aquest projecte 

Coneixement del centre de pràctiques Anterior 

Diari cada dues setmanes Anterior 

Cas clínic o projecte Anterior 

 

A més, encara que es fa obligatòria l’assistència a la sessió, alguns alumnes no poden anar-hi a 

causa de les pràctiques a l’estranger o per altres motius, i per això es va considerar elaborar 

material d’ajuda en la creació i utilització de la carpeta d’aprenentatge. Aquest material i els 

enllaços, que es detallen tot seguit, es van penjar al Campus Virtual de l’assignatura: 

 Guia per crear la teva carpeta d’aprenentatge: document PDF que ajuda pas a pas a crear 

la carpeta d’aprenentatge (vegeu l’annex 1). 

 Part 1. Com descarregar les plantilles de la carpeta d’aprenentatge: enllaç a YouTube on 

s’ha creat el vídeo corresponent. 

 Part 2. Com modificar fitxers, text i afegir arxius a la carpeta d’aprenentatge: enllaç a 

YouTube on s’ha creat el vídeo corresponent. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6rd6Z2AolQ&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=NdQT5Xr1US0&feature=youtu.be&hd=1
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5.2.2 Disseny de memòries formatives-reflexives 

Els diaris escrits i els dossiers d’aprenentatge són cada vegada més utilitzats com a manera de 

desenvolupar un aprenentatge professional rellevant i de qualitat. Avui dia s’han convertit en 

un component important en la formació de professionals gràcies a la reconceptualització que 

ha experimentat la connexió entre escriptura, pensament i aprenentatge. 

Aquesta activitat de memòries formatives-reflexives dins del diari reflexiu s’ha creat gràcies al 

suport del professor Jose Luis Medina, que va ocupar-se de la formació al professorat de 

l’assignatura. D’aquesta formació continuada durant diverses sessions presencials i no 

presencials, n’ha sorgit una activitat molt ben dissenyada per ajudar l’alumnat a reflexionar i 

ser crític durant la seva formació pràctica (vegeu l’activitat a l’annex 2).  

Es tracta bàsicament d’un document que permet prendre la pròpia experiència a les pràctiques 

externes com a objecte de reflexió i reconstruir-la amb els coneixements i continguts de les 

assignatures del grau com les dietoteràpies o la restauració col·lectiva (depenent de l’àmbit on 

es trobi l’alumne). És una de les millors maneres de desenvolupar i consolidar l’aprenentatge 

de cara a la futura pràctica professional. La presentació del diari reflexiu s’estructura en sis 

apartats, en cada un dels quals hi ha una sèrie de preguntes a què l’alumne ha d’anar 

responent i cada nivell dóna un grau de reflexió més elevat.  

5.2.3 Activitat relacionada amb l’ètica dins de les competències transversals i específiques 

Les competències relacionades amb l’ètica dins de l’assignatura són: «I. Adquirir capacitat de 

mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques» i «II. Reconèixer els 

principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici de la professió de dietista-nutricionista». 

Relacionades amb aquestes competències es van preparar activitats encaminades a la reflexió 

en la pràctica diària dels estudiants a les pràctiques. Es va dissenyar una sessió presencial 

sobre ètica a càrrec de la professora de la UB Itziar de Lecuona, que és membre de 

l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB. Després de l’activitat, els alumnes han d’afegir una 

part d’ètica a les activitats de memòries formatives-reflexives i al cas que presenten.  

5.2.4 Disseny d’una activitat formativa basada en la competència específica «identificar els 

límits de la professió i les seves competències» 

Es dissenya l’activitat «Competències per àmbits» (vegeu l’annex 3) que consisteix que cada 

l’alumne, a partir del document de perfil de competències del titulat nutricionista-dietista (1, 

2), selecciona dues de les competències que desenvolupa al seu centre de pràctiques i les 

exemplifica seguint les pautes definides a l’activitat.  

Aquesta activitat serveix per mostrar al grup d’alumnes i professors dins de l’assignatura, a 

través d’una sessió presencial, les activitats que es fan als diferents centres i àmbits. D’aquesta 

manera es poden compartir experiències diverses, i pal·liar les mancances detectades, 

derivades del fet que cada estudiant fa les pràctiques en un centre diferent. Malauradament 

no es poden exposar totes les activitats, per la qual cosa la Comissió de Pràctiques Externes 
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selecciona les experiències que puguin il·lustrar millor les activitats de cada àmbit per fer les 

exposicions orals. 

5.2.5 Disseny de rúbriques 

Les activitats dissenyades dins d’aquest projecte d’innovació docent s’avaluen seguint les 

pautes descrites per a cada activitat. En el cas de les memòries formatives-reflexives, la rúbrica 

es crea tenint en compte els diferents nivells d’aprofundiment en l’aprenentatge. Per a les 

activitats prèvies ja dissenyades dins de la carpeta d’aprenentatge s’utilitza la rúbrica 

disponible i validada en cursos previs. Tot i així, creiem necessari aprofundir en el futur amb el 

desenvolupament d’instruments d’avaluació no només per a les diferents activitats no 

presencials fetes pels alumnes sinó també per a l’activitat pràctica que desenvolupen. 

5.3 Aplicació del projecte  

El segon semestre del curs 2015-2016 es va dur a terme la implementació de la carpeta 

d’aprenentatge amb la incorporació de les activitats dissenyades per als estudiants de 

Pràctiques Externes de quart curs del grau de Nutrició Humana i Dietètica. 

5.3.1 Sessió presencial abans d’iniciar les pràctiques 

Es va organitzar una sessió presencial de dues hores per a l’alumnat abans de l’inici de les 

pràctiques (febrer de 2016) perquè cada alumne es descarregués la seva carpeta 

d’aprenentatge amb la informació de les activitats que havien de fer durant les pràctiques. En 

aquesta sessió també es van explicar les diferents activitats i la seva avaluació. La sessió va ser 

exitosa ja que tothom va poder descarregar la carpeta i treballar-hi a partir d’aquell moment. 

Addicionalment, es van penjar al Campus Virtual de l’assignatura les guies i vídeos en línia per 

descarregar i utilitzar la carpeta d’aprenentatge.  

En aquesta sessió es va explicar detalladament l’activitat dissenyada de memòria formativa-

reflexiva de diari reflexiu amb tots els nivells de reflexió i aprenentatge. Posteriorment, es va 

fer una sessió amb el tutor acadèmic on l’alumne va exposar dubtes i va discutir amb el tutor la 

manera d’enfocar-ho i les dificultats que havia tingut en l’elaboració. 

5.3.2 Sessió presencial de «deontologia professional, ètica i bioètica» 

Es fa una sessió presencial impartida per la professora Itziar de Lecuona a mitjans d’abril de 

2016. En aquesta sessió, l’alumne porta les memòries formatives-reflexives i el cas pràctic 

elaborats d’experiències del Pràcticum per treballar-ne la part ètica. Aquesta sessió esdevé 

exitosa per dos motius. En primer lloc, perquè es crea un debat sobre els aspectes ètics i 

deontològics de la professió encaminats a la part pràctica pels diferents àmbits i, en segon, 

perquè els alumnes comencen a exposar els casos compartint amb el resta dels companys i 

professors les seves experiències en els diferents àmbits. És un fet important i interessant, ja 

que encara que al segon curs de NHD havien vist la part teòrica de l’ètica, en aquest moment 

poden aplicar i reflexionar sobre aquests conceptes a la pràctica professional diària. 
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5.3.3 Sessió presencial de «Competències per àmbits» 

Els alumnes entreguen l’activitat dissenyada per treballar la competència específica 

«identificar els límits de la professió i les seves competències» a mitjans de maig. La Comissió 

de Pràctiques Externes es reuneix a principis de juny per escollir aquells treballs representatius 

on es mostrin activitats diverses relacionades amb les competències dels diferents àmbits on 

els alumnes fan les pràctiques. I, a finals de juny, una setmana abans d’acabar les pràctiques, hi 

ha una sessió presencial on s’exposen els treballs escollits. D’aquesta manera, a través de 

l’experiència dels companys, tots els alumnes van poder tenir una visió general del 

desenvolupament de la professió. 

 

6 Avaluació, resultats i interpretació 

Els resultats obtinguts en aquest projecte d’innovació docent corresponen als objectius 

plantejats inicialment a la proposta. Concretament, en aquesta proposta s’han escollit els 

indicadors d’avaluació següents i es mostren a continuació amb els resultats i la interpretació: 

a) Tallers adreçats al professorat de l’assignatura. Els professors han assistit als tallers de 

formació i han valorat molt positivament la formació. D’aquesta formació, l’ICE envia 

certificats d’assistència i de compleció als professors. 

b) Carpeta d’aprenentatge. El disseny de la plantilla elaborat i utilitzat pels alumnes i 

professors ha estat molt ben valorat pels dos col·lectius. La plantilla de la carpeta es troba 

oberta dins del web Mahara http://pmub.ub.edu/ i s’anomena: Plantilla-NHD-15-16.  

 

Es va fer una enquesta als estudiants per valorar la carpeta d’aprenentatge. Els resultats 

d’aquesta avaluació es recullen en la taula 1 del pòster (vegeu l’annex 4) i de la publicació 

derivada publicada en els proceedings EDULEARN16 (vegeu l’annex 5). En termes generals, 

la gran majoria dels enquestats va respondre que les carpetes d’aprenentatge són molt 

fàcils o fàcils d’usar (80 %) i només un 16 % i un 4 % tenien dificultat moderada o gran, 

respectivament. Els estudiants van aprendre ràpidament com utilitzar aquest entorn i va 

ser molt ben valorat per ells. Els resultats de l’enquesta també van mostrar que un 76 % 

veuen clarament la utilitat per a l’organització de documents. Només un 24 % pensava que 

ajuden a aprendre millor, un 28 % que s’hi reflecteixen les experiències i un 20 % que 

ajuden a demostrar les seves habilitats. Un petit percentatge dels estudiants no percep 

diferències amb el Campus Virtual (12 %) i un altre 12 % creu que aquesta metodologia no 

va ajudar a aprendre. 

 

Quan ens preguntem per la comparació amb altres eines virtuals, un 52 % dels estudiants 

percep aquesta nova metodologia com una millor manera d’organitzar el treball i les 

activitats fetes durant la pràctica en comparació amb el Moodle, tot i que al 24 % no li 

importava utilitzar aquest format o un altre. A un 46 % dels estudiants li hagués agradat 

treballar-hi anteriorment i un 82 % pensa que les carpetes d’aprenentatge són molt útils 

en assignatures amb un alt nombre d’activitats. D’altra banda, un 9 % dels estudiants 

prefereixen no usar-los més. 

 

http://pmub.ub.edu/
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A més, els tutors també va avaluar positivament l’ús de les carpetes d’aprenentatge. En 

particular, s’aprecia la facilitat en la visualització de les activitats, les millores en la 

comunicació amb els estudiants (millor retroalimentació) i l’avaluació dels aprenentatges 

assolits pels alumnes. 

c) Documents amb les activitats del diari reflexiu i les indicacions per treballar les 

competències professionals. Aquestes activitats estan penjades a l’annex d’aquesta 

memòria (vegeu l’annex 2, 3).  

d) Participació dels alumnes en les activitats presencials. Hi ha hagut més d’un 90 % de 

participació. Els que no han participat i assistit es deu a que feien les pràctiques fora de 

Catalunya. 

e) Lliurament de les activitats proposades. Qualitat dels documents elaborats pels alumnes. 

Les activitats han estat lliurades dins la carpeta d’aprenentatge en les dates proposades 

per un 80 % dels estudiants. La qualitat dels documents aquest curs ha estat molt elevada. 

Les activitats dissenyades dins d’aquest projecte d’innovació docent han estat ben 

treballades per la majoria dels alumnes i el professorat les ha avaluat molt bé amb una 

mitjana de notes per a les memòries formatives-reflexives de 8,1 ± 1,5. 

f) Valoració docent (dels participants a l’equip docent). L’equip docent del projecte 

d’innovació docent ha valorat molt positivament les millores aportades aquest curs. 

g) Qüestionari de satisfacció/opinió de l’assignatura i de les activitats. S’inclourà un apartat 

de suggeriments i opinions. Es fa un qüestionari de satisfacció/opinió de l’assignatura i de 

les activitats dissenyades i incloses aquest curs. Aquest qüestionari és el que es 

proporciona des de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i s’ha adaptat 

incloent-hi preguntes referents a activitats d’aquest projecte d’innovació docent. El 

qüestionari l’omple el 100 % dels estudiants a través del Campus Virtual de l’assignatura.  

 

Els resultats derivats de l’enquesta de les activitats proposades aquest any mostren: 

 Puntuació de l’alumnat de la utilitat de les activitats dins de la carpeta d’aprenentatge 

quant al seu aprenentatge i l’aprenentatge per reflexionar: 

 

Activitat Puntuació 

Cas clínic o projecte 8,3 ± 1,2 

Límits de la professió 7,4 ± 1,9 

Memòries formatives-reflexives 7,2 ± 1,9 

Coneixement del centre de pràctiques 6,8 ± 1,4 

Diari cada dues setmanes 6,7 ± 1,9 

Sessió d’ètica 6,5 ± 1,7 

 

Els comentaris dels alumnes que deixen a l’enquesta ens ajuden a reflexionar sobre la 

utilitat de les diferents activitats i sobre la importància que els donen. Aquests 

resultats mostren que en futures accions cal incidir més en les activitats que els ajuden 

més a aprendre.  

El fet que dues de les tres activitats dissenyades en aquest projecte d’innovació docent 

tinguin més d’un 7 de puntuació és molt positiu. Tant l’activitat Límits de la professió 

com les memòries formatives-reflexives han estat molt ben valorades i els comentaris 

que n’han fet són molt positius. Encara que l’activitat d’ètica la puntuen més baixa, els 
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comentaris que en fan són positius i es refereixen a incloure aquesta activitat a l’inici 

de les pràctiques. Per a cursos següents, aquesta activitat s’impartirà abans. 

 Estructura i temps de la carpeta d’aprenentatge. A més d’un 95 % dels alumnes els 

sembla bé l’estructura de la carpeta d’aprenentatge. Les enquestes també mostren el 

temps mitjà destinat a dur a terme les diferents activitats i la globalitat de la carpeta 

d’aprenentatge. Els estudiants van comentar que el temps mitjà de desenvolupament 

de la carpeta d’aprenentatge és del voltant de 60 hores aproximadament. Per tant, 

aquest temps s’adequa al destinat a les activitats no presencials i aprenentatge 

autònom dins del pla docent de l’assignatura. Tot i així, hem d’analitzar les respostes 

individualment ja que alguns estudiants hi havien destinat més temps del previst. 

Pel que fa a instruments d’avaluació, les activitats dissenyades dins d’aquest projecte 

d’innovació docent s’avaluen seguint les pautes descrites per a cada activitat. En el cas de les 

memòries formatives-reflexives, la rúbrica es crea tenint en compte els diferents nivells 

d’aprofundiment en l’aprenentatge. Per a les activitats prèvies ja dissenyades dins de la 

carpeta d’aprenentatge s’utilitza la rúbrica disponible i validada en cursos previs. Tot i així, 

creiem necessari aprofundir en el futur en el desenvolupament d’instruments d’avaluació no 

només per a les diferents activitats no presencials fetes pels alumnes sinó també per a 

l’activitat pràctica que desenvolupen als centres. 

 

7 Valoració de l’experiència 

7.1 Aplicació i satisfacció de l’experiència 

Creiem que els resultats obtinguts en aquest projecte d’innovació docent són satisfactoris. En 

termes generals, creiem que aquests resultats fan viable aplicar aquestes activitats en els 

cursos següents de l’assignatura encara que hauríem de redefinir o redireccionar les activitats 

que han estat menys valorades pels alumnes a les enquestes. Concretament, les diferents 

enquestes dutes a terme mostren resultats quantitatius positius pel que fa a interès i 

aprenentatge dels estudiants i, a més, els comentaris que deixen els alumnes ens serviran per 

millorar en propers cursos. El fet de valorar algunes activitats (per exemple, la d’ètica) amb 

una nota mitjana més baixa que les altres activitats, ens fa prendre consciència i pensar si 

replantejar-ne l’enfocament per a futurs cursos.  

Si bé s’han complert tots els objectius definits en el projecte, pensem que és en el camp 

d’instruments d’avaluació on haurem de treballar més en el futur, ja que és un aspecte en el 

qual cal incidir amb la profunditat requerida.  

Aquesta millora dins de l’assignatura Pràctiques Externes ha estat molt ben valorada tant pel 

que fa als membres integrants d’aquest projecte d’innovació, que corresponen als membres 

de la Comissió de les Pràctiques Externes, com quant als estudiants. Volem recalcar el fet que 

l’equip de professors de l’assignatura hem valorat molt positivament aquesta millora tant a 

nivell d’interacció amb els estudiants com en la millora en qualitat de les activitats fetes pels 

alumnes i la reflexió que se’n deriva. Volem comentar concretament la gran participació i èxit 
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de la sessió presencial de quatre hores «Identificar els límits de la professió». En aquesta 

sessió, a més d’exposar els treballs seleccionats, més d’un 70 % dels companys oients van 

participar en la discussió de les experiències explicant i exemplificant la seva pràctica dins del 

pràcticum. 

7.2 Publicació de resultats 

Amb els resultats obtinguts de la carpeta d’aprenentatge d’aquest projecte d’innovació docent 

es va preparar una comunicació que es va presentar al congrés internacional EDULEARN16 a 

Barcelona del 4 al 6 de juliol de 2016. La comunicació de tipus pòster va ser:  

Mireia Urpi-Sardà*, Montserrat Illan, Xavier Torrado, Maria Antonia Lizarraga, Cristina Andrés-

Lacueva, Andreu Farran-Codina, Rafael Llorach, Concepció Amat. Development and 

Implementation of E-Portfolios for Students in Nutrition and Dietetics Degree During Their 

Practicum dins del tòpic E-content Management and Development. Una còpia del pòster es 

presenta a l’annex 4 d’aquesta memòria. A més, d’aquesta comunicació n’ha sortit un article 

de tipus proceeding a EDULEARN16 Proceedings amb ISBN: 978-84-608-8860-4, ISSN: 2340-

1117 i DOI: 10.21125/edulearn.2016.2272 (vegeu l’annex 5). En aquesta comunicació s’ha 

agraït el suport del PMID que recentment ha concedit un ajut per pagar la inscripció de l’IP del 

projecte de Mireia Urpi Sardà en aquest congrés. 

Els resultats obtinguts referents a les activitats formatives-reflexives es pretenen presentar en 

futurs congressos de professorat i docència com ara la 9a Trobada de Professorat de Ciències 

de la Salut (febrer de 2017). La memòria final d’aquest projecte s’enviarà a publicar al 

repositori INNOVADOC. 
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Annex 1. Guia per crear la teva carpeta d’aprenentatge 
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Annex 2. Activitat de memòria formativa-reflexiva dins del diari reflexiu 
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Annex 3. Activitat formativa «Competències per àmbits» 
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Annex 4. Pòster presentat al congrés EDULEARN16 
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Annex 5. Publicació tipus proceeding a EDULEARN16 Proceedings amb ISBN: 978-84-608-

8860-4, ISSN: 2340-1117 i DOI: 10.21125/edulearn.2016.2272 
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