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Introducción El Consejo de Ministros español aprueba El plan estratégico de igualdad de 
oportunidades 2008-11 a mediados de diciembre de 2007, dicho plan desarrolla cuatro principios 
rectores: Ciudadanía, Empoderamiento, Transversalidad e Innovación. Así mismo el II plan de igualdad 
de la Universidad de Barcelona aprobado en abril de 2011, plantea como objetivo primordial el uso no 
sexista del lenguaje. Esta comunicación parte del principio de Ciudadanía y el uso no sexista del 
lenguaje para describir y analizar cómo se presentan en sus páginas de bienvenida las Facultades de 
Farmacia, Medicina, Odontología, Psicología y la Escuela  de Enfermería y Podología de la UB. 

    

Marco teórico El principio de Ciudadanía se contempla en dicho plan estratégico en concordancia con 
la igualdad de género, que va más allá de la equiparación de lo femenino y masculino para considerar 
lo femenino como riqueza, atendiendo a la libertad y singularidad femenina. En este sentido plantea 
que lo masculino deje de ser considerado como referencia universal y medida de la experiencia 
humana. Por su parte, el uso no sexista del lenguaje pretende erradicar las prácticas discriminatorias 
en el uso del lenguaje que a menudo suponen la exclusión de las mujeres como protagonistas del 
discurso. 

Llenguatge sexista 

“comunitat d’alumnes” “un professor” 
“Podríem esmentar aquí científics 

eminents”  “entre tots”     “contribució 
d’investigadors”  “benefici dels 

pacients”  “complaguts” “perfil de 
metge” “Benvinguts”  “llicenciat” 

“tots els visitants” 

Llenguatge NO sexista 

“Benvinguda del Deganat” “Aquestes 
persones són un exponent 

excel·lent” “alumnat, professorat i 
personal d’administració i serveis” 

“una supervisió apropiada”  
“benvinguda” “comunitat  

universitària” 

Discusión Se muestra un esfuerzo por el uso de términos que aúnan a hombres y mujeres, no 
discriminan, hacen visibles a ambos sexos, al mismo tiempo que permiten una lectura ágil, tales como, 
profesorado y alumnado, así como se usan términos en cargos, estudios o equipos, tales como las 
personas, decanato,  formación odontológica. En demasiadas ocasiones se sigue utilizando el genérico 
masculino alumno, profesor, licenciado, científico, haciendo referencia implícita pero no visible de las 
mujeres, lo que es paradójico en profesiones y estudios en los que las mujeres están en mayor 
representación que los hombres. Las respuestas están en las propias webs analizadas. 

Metodología Revisión de la página de bienvenida de la web de las Facultades y Escuelas mencionadas, 
registro del lenguaje sexista/no sexista en parrilla elaborada a tal fin, análisis y discusión del mismo. 

Resultados 
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Rodríguez-Lagunas MJ 1, Girona V 1, Martín-Venegas R 1, Obiols N 2, Payà M2,

Pique B 2, Fisa R1, Prat J 1, Ferrer R 1

Els estudiants del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
realitzen la docència pràctica a la Unitat de Laboratoris Docents (ULD). La
ULD disposa d’unes instal·lacions destinades a la docència pràctica que
compleixen els criteris de qualitat i seguretat i en gestiona el seu
funcionament a través d’un sistema de gestió de la qualitat. En aquest marc,
el principal objectiu de la ULD és millorar les competències tranversals dels
futurs graduats, a través de la formació addicional que es deriva de la
implantació d’aquest sistema de gestió de la qualitat als laboratoris docents.
Amb la finalitat de conèixer el grau d’aprenentatge dels estudiants en
aspectes relacionats amb la qualitat total (qualitat, seguretat, salut, gestió
de residus i sostenibilitat), s’han enquestat els estudiants al llarg del seu
itinerari curricular, des del primer fins al quart curs del grau de Farmàcia.

INTRODUCCIÓ METODOLOGÍA

S’han enquestat els estudiants del grau de Farmàcia al llarg del seu itinerari
curricular, excepte els estudiants de 5è curs ja que realitzen molt poca
docència pràctica a la ULD. Les enquestes s’han alimentat durant el curs
acadèmic 2010-11 (n = 770 estudiants) i 2011-12 (n = 757 estudiants) al
mateix laboratori on els estudiants duien a terme la seva activitat pràctica.
Els resultats s’han expressat com a mitjana dels dos cursos acadèmics.
S’han triat els resultats de l’enquesta que reflecteixen millor l’evolució al
llarg de l’itinerari dels estudiants.

1 Unitat de Laboratoris Docents, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
2 Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona

RESULTATS
La primera pregunta de l’enquesta és “Saps què és un PNT?” La resposta a Pel que fa a la correcta utilització dels contenidors de residus, a la Figura 4
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Figura 2. Per a quin dels següents equips heu utilitzat una 
llibreta d'equip?
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Figura 1. En un PNT d'ús d'un equip hi podem trobar...
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La primera pregunta de l’enquesta és “Saps què és un PNT?” La resposta a
aquesta pregunta és constant al llarg de l’itinerari dels estudiants i oscil·la
entre un 98 i 99% d’estudiants que la responen afirmativament. Per aquesta
raó, la següent pregunta va consistir en posar a prova els coneixements dels
estudiants sobre la informació que ha de contenir un PNT. Així, a la Figura 1
es mostren els resultats per a la pregunta “En un PNT d’ús d’un equip hi
podem trobar...” per a la qual l’estudiant havia d’identificar la resposta
correcta. Les dades revelen un 96% de respostes correctes per al primer
curs que es manté al voltant del 91% en els darrers cursos de l’itinerari
curricular.

En canvi, no són tant positius els resultats referents a la utilització de la
llibreta d’equip (Figura 2 ) tot i que s’observa una millora al llarg de l’itinerari
curricular.

Pel que fa a la correcta utilització dels contenidors de residus, a la Figura 4
es mostren els resultats de la pregunta “En quin contenidor abocaries
l’etanol?”. Les dades indiquen un bon coneixement dels estudiants de
primer i un notable increment al llarg del seu itinerari curricular. Resultats
similars es varen obtenir per a l’abocament de cobreobjectes (36, 70, 75 i
78% de respostes correctes) i per a les càpsules de paracetamol (32, 54, 72
i 67% de respostes correctes). En canvi, no són tant bons els resultats
referents als guants no contaminats ja que molts d’ells els abocarien al
contenidor de plàstics (Figura 5 ). També tenen dubtes respecte a
contenidor on abocar el paper de cel·lulosa ja que en una mitjana
pràcticament constant del 20% al llarg del seu itinerari sap on s’ha d’abocar.
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Figura 4. En quin contenidor abocaríeu l'etanol?
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Figura 5. A quin contenidor abocaríeu els guants no 
contaminats?
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Figura 6. Com recollirieu un vessament d'un àcid a terra?
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Figura 3. Quin és el mínim d'equips de protecció individual que 
heu de dur obligatòriament a totes les pràctiques?
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AGRAÏMENTS
Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense la col·laboració del PAS de la
ULD i el suport del PMID de la UB

Cal ressaltar els resultats que fan referència als equips de protecció
individuals (Figura 3 ) en els que s’observa un bon coneixement en els
estudiants de primer curs i una reducció a partir del segon curs que es
manté en un 50% de respostes correctes per a la resta de cursos. Aquests
resultats són deguts a que els estudiants no recorden que, a més de la
bata, han de dur les ulleres de seguretat. Aquest fet es pot atribuir a que la
seva utilització és requerida en molt poques assignatures.

Els resultats obtinguts posen de manifest que determinats coneixements dels
estudiants milloren al llarg del període considerat, d’altres que es mantenen i,
per últim, hi ha aspectes sobre la gestió dels residus que presenten
diferències al llarg dels anys.

Fruit d’aquesta anàlisi dels resultats ha estat la posada en marxa de les
accions de millora adients però, a més, per tal de poder utilitzar
adequadament aquests indicadors en el procés de control del sistema de
gestió de la qualitat s’ha considerat, per al curs 2012-13, la revisió d’aquesta
enquesta adreçada als estudiants.

CONCLUSIONS

ACCIONS DE MILLORA

0
1r curs 2n curs 3r curs 4t curs

Finalment, a la Figura 6 es mostren els resultats de la pregunta “Com
recolliríeu un vessament d’un àcid a terra?”. Les dades posen de relleu un
bon coneixement dels estudiants de les mesures que cal prendre i el
manteniment d’aquest coneixement al llarg del seu itinerari curricular.
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83% 
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Més grans de 25 

anys; 13; 1% 

 Escola 

universitària; 7; 1% 
Altres 
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RENDIMENT ACADÈMIC DELS ESTUDIANTS 

DEL GRAU DE FARMÀCIA SEGONS LA VIA 

D’ACCÉS ALS ESTUDIS (CGGS vs PAAU) 

Amat, C., Marqués, A., Miñarro, M. i Pallàs, M. 

Facultat de Farmàcia, UB 
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TROBADA 

PROFESSORAT 

La nova ordenació dels ensenyaments universitaris i el desenvolupament dels graus ha comportat canvis en el perfil dels 

estudiants que arriben a les nostres aules. Un col·lectiu que té un pes específic important és el que accedeix a la 

universitat des d’una titulació de tècnic superior (cicle formatiu de grau superior – CFGS). 

Presentem les dades acadèmiques dels estudiants del Grau de Farmàcia des de la seva implantació el curs 2009-2010 

fins el curs 2011-12, segons la seva via d’accés. 

Química ambiental, 1 

Anàlisi i 

control, 

5 
Dietètica, 4 

Fabricació de 

productes 

farmacèutics i 

afins, 16 

Indústries de procés 

químic, 2 

Laboratori de 

diagnòstic clínic, 

18 

Anatomia patològica 

i citologia, 2 

Documentació 

sanitària, 3 

Pròtesis dentals, 1 
Estètica, 1 

De quins cicles procedeixen? 

Majoritàriament, els més 

relacionats amb la professió 

farmacèutica 

Distribució dels alumnes del Grau de 

Farmàcia segons la via d’entrada 

El curs 2011-12 al Grau de Farmàcia hi 

havia 1045 alumnes que havien iniciat 

els estudis de Grau (inici: 2009-10, 

2010-11, 2011-12). 
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Taxa d’abandonament 

Es mostra el percentatge d’alumnes que el curs 2012-13 no s’han 

matriculat, segons l’any d’incorporació (I) al grau. 

La taxa d’abandonament és superior en el cas del grup CFGS 

que en el grup PAAU 
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PAAU CFGS

Nota d’expedient Nota d’accés 

PAAU 6,65 ± 0,023 (n=747) 7,40 ± 0,026 (n=747) 

CFGS 6,29 ± 0,085 (n=39) 7,42 ± 0,132 (n=28) 

y = 0,6058x + 3,3698 

R² = 0,2968 
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Els alumnes que tenen una nota 

d’expedient elevada (superior a 8) van 

entrar a la universitat amb una nota 

d’accés elevada (mitjana de 8,66)   

PAAU 

CFGS 

Rendiment 

acadèmic 

Rendiment: nombre de crèdits superats per curs. Les barres mostren el 

percentatge d’alumnes procedents de PAAU o de CFGS que superen cada 

curs el nombre de crèdits indicat a l’eix de les abscisses. Cada curs té 60 ECTS. 

El 55% dels estudiants PAAU supera més de 50 crèdits per curs. El 21% dels 

estudiants CFGS supera més de 50 crèdits per curs.  

El 22% (PAAU) i 

el 13% (CFGS) 

dels estudiants 

supera tots els 

crèdits del curs 

Els estudiants procedents de CFGS presenten un perfil diferent dels 

que accedeixen a la universitat des del batxillerat.  

 La seva formació és molt pràctica  

 Un percentatge elevat compaginen estudis i feina  

Cal desenvolupar accions per reduir la taxa d’abandonament i per 

potenciar les capacitats dels millors. 



!

Psicologia i Professió: 
apropant els mons acadèmics i laborals!

!
 

Corral, M.J., Jarne, A., Dolado, R., Luna, M.C., Carmona, M., Ramírez, C., Arch, M., Colell, M., Adan, A.,  
del Cerro, A., Carreras, M.V. i Aparicio, S. 

 
Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona 

P. Vall d’Hebron 171, 08035 – Barcelona!
 

Introducció  
L’aprovació del títol de Psicologia (per Junta de Facultat el 7 de juliol de 2008) va 
comportar la reestructuració del Pràcticum. A demés de les clàssiques pràctiques en 
centres professionals o de recerca (12 crèdits ECTS) s’introdueix una nova 
assignatura, Psicologia i Professió (6 crèdits ECTS), amb la voluntat d’oferir activitats 
complementàries a les pràctiques.  

L’assignatura està estructurada en tres blocs: classes magistrals sobre Ètica i 
Deontologia, presentació dels Àmbits Professionals mitjançant conferències realitzades 
pels responsables de Pràcticum i una Jornada d’Orientació Professional a càrrec del 
Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i el Col!legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). 

 

Resultats 
 

S’impliquen en l’assignatura professorat de tots els 
departaments de la Facultat. 

 
Les dades recollides en aquests dos anys d’experiència mostren un desequilibri en la categoria del 

professorat interessat en la iniciativa (el 65% és associat) i el seu gènere (el 72% són dones). 

L’assignatura de 
Psicologia i 
Professió s’inicia 
el curs acadèmic  
2010-2011.  
 
El nombre 
d’estudiants 
matriculats per 
cursos 
acadèmics és: 
- curs 2010-2011: 
295 
- curs 2011-2012: 
136 
- curs 2012-2013: 
446 

!
! !

 

En els dos darrers cursos acadèmics, les millors puntuacions s’han obtingut en el 
treball d’Àmbits Professionals (AP) en comparació al treball de la Jornada 

d’Orientació Professional (JOP; F1, 429 = 6,73; p =0.01) o l’examen d’Ètica (F1, 429 = 
11,18; p < 0.001).!

Els estudiants obtenen de mitjana 1,7 punts més que en l’assignatura de 
Psicologia i Professió que a l’assignatura de Psicofarmacologia, obligatòria 

concomitant de 4t curs (F1,264 = 257,45; p < 0.001). 

 
Les notes finals 
del primer any 
(mitjana de 8,19) 
han descendit 
respecte el 
segon any 
(mitjana de 7,55) 
en 64 dècimes 
(t165 = 3,62; p < 
0.001).  
 
Les puntuacions 
finals que 
obtenen els 
estudiants varien 
en funció del 
departament al 
què està vinculat 
el professorat (F 
5, 431: 6,41; p < 
0.001).  

 

! !

! !

Per valorar el bloc d’Àmbits Professionals es va 
passar una enquesta on-line a: 
- 54 estudiants (18%) del curs 2010-2011 
- 55 estudiants (40%) del curs 2011-2012 
 

La valoració dels estudiants per àmbits es 
mostra al gràfic dret. Les conferencies 
relacionades amb les especialitats clíniques i de 
l’educació són les més valorades, seguides de 
la recerca i l’àmbit social. 

 
Els àmbits amb asterisc (*) només es van oferir en el curs 2011-12. 

El sistema d’inscripció de les conferències a 
través d’un formulari del campus virtual o la 
càrrega de treball per avaluar l’activitat és el 
més valorat pels estudiants (puntuacions al 
voltant dels 7 punts). La via de difusió, les dates 
en les què es proposen o el grau de satisfacció 
reben pitjors puntuacions (entre 4,8 i 6,7). 

!
 
 

 

 

Conclusions 
 

Iniciatives que apropin els mons acadèmics i professionals requereixen un treball conjunt 
que només és sostenible si està basat en: 

- la generositat de l’experiència docent,  
- el seguiment continu de les propostes iniciades,  
- i el reconeixement institucional del cost de coordinació entre docents i 

professionals. 
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Assignatura Fisiologia i Fisiopatologia II  (segon 

curs) 

En aquesta assignatura es tracta la Fisiologia i Fisiopatologia 

de la sang i de l’hemostàsia, del sistema cardiovascular i del 

sistema digestiu, entre d’altres. En aquest context, prenent el 

cas d’en Sam com a punt de partida, s’està elaborant un cas 

clínic centrat en les repercussions de l’alcoholisme crònic 

sobre els sistemes cardiovascular -hipertensió arterial- i 

digestiu -cirrosi hepàtica alcohòlica-. A partir d’aquest cas, es 

plantejaran qüestions/activitats relacionades amb l’etiologia i 

patogènia d’aquests trastorns, la semiologia que presenta en 

Sam, la interpretació d’alteracions en proves de laboratori 

(hemograma, proteïnograma, de coagulació, entre d’altres) i, 

finalment, l’evolució, pronòstic i complicacions que poden 

derivar-se’n.  Aquesta activitat que serà realitzada pels 

estudiants aquest mateix curs té una finalitat formativa i 

avaluativa, i està previst dedicar un seminari a la resolució i 

discussió d’aquest cas clínic, fent un èmfasi especial en el 

pacient -en Sam- per transmetre la sensació de continuïtat i 

d’integració amb les assignatures cursades anteriorment pels 

estudiants i implicades en el projecte. 

ALCOHOLISME: UN CAS CLÍNIC D’ABORDATGE MULTIDISCIPLINAR A LA 

FACULTAT DE FARMÀCIA. 
T.  Cambras, L. Baldomà, J.M. Campanera,  A.M. Canudas,  A. Franch, J. Gómez-Catalán, MA March, R. Martín-Venegas, I. Metón, P. Modamio, JJ. Moreno, V. Noé, 

D. Pubill, M. Vazquez-Carrera, E. Zulaica, M. Rodamilans. 

 

Grup CCT-Farma (casos clínics transversals en Farmàcia). Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. (Email de contacte: cambras@ub.edu). 

 

Introducció 
 

A la Facultat de Farmàcia de la UB hem iniciat un projecte plurianual i multidisciplinar que té com a finalitat el desenvolupament de casos 

clínics transversals. En l’actualitat, l’equip docent està format per 49 professors implicats en 14 assignatures del Grau de Farmàcia. 

L’objectiu del grup és reforçar la transversalitat al llarg del grau, de manera que els alumnes adquireixin la percepció de que els  

coneixements apresos en una assignatura són la base per  a les altres. Per fomentar-ho, proposem la realització de casos clínics que es 

vagin resolent progressivament en el context de diverses assignatures del grau. El primer cas clínic que hem dissenyat és sobre 

l’alcoholisme, ja que és un tema d’interès sanitari, abordable des de diferents disciplines. El grup ha desenvolupat la història d’un 

personatge, en Sam, que s’inicia en el consum d’alcohol des de molt jove, de manera que els alumnes a mida que cursin  les diferents 

assignatures coneixeran la seva evolució i conseqüències (des d’un coma etílic, consum de risc, deshabituació,…), tot en l’entorn de la 

vida familiar i social del personatge, per aconseguir una proximitat d’en Sam amb l’estudiant. El cas va ser elaborat amb l’ajut de la Unitat 

d’Alcohologia de l’Hospital Clínic. 
 

Objectiu principal: Reforçar la transversalitat al llarg del grau de Farmàcia en base al desenvolupament d’un cas clínic sobre 

alcoholisme.  

 

 Objectiu secundari:  Millorar la coordinació d’equips de professors 

 

 

2) Enfocament del cas des de les diverses assignatures  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats i conclusions 

Sobre la coordinació de professorat  

 Un treball d’aquest tipus millora la coordinació del professorat i es 

trenca la idea d’assignatures estanques.  
 

Sobre el cas clínic: 

 L’alcoholisme és un tema d’importància social que permet ser tractat 

des de diverses assignatures, motiu pel qual resulta idoni per afavorir la 

capacitat d’integració i síntesi.  
 

 

Creiem que aquest tipus d’experiències són importants per a què els estudiants prenguin consciència de que els coneixements que adquireixen han de durar “més 

d’un curs acadèmic” i per animar al professorat a seguir treballant per a una bona coordinació interdepartamental. 

 

Sobre el seguiment dels estudiants 

 

 Els estudiants resulten motivats a seguir el cas especialment quan 

pensen que poden ser part implicada (resultats test AUDIT). 

 

 Els estudiants valoren la interacció entre assignatures i la 

implicació de professors d’altres assignatures diferents a la que en 

aquell semestre estan cursant. 

 

 Encara no s’ha realitzat avaluació de l’aprenentatge, ja que els 

alumnes encara es troben a segon curs, però esperem una millora 

de la relació entre continguts de diverses assignatures. 

Aquest treball  forma part dels projectes d’innovació docent PID2011-UB/19 i 2012 PID/UB/157 del “Programa de millora i innovació docent” de la Universitat de Barcelona   

 

Relació de les assignatures i del professorat implicat en el projecte “Elaboració 

transversal de casos clínics com a eina d’integració de coneixements en el grau 

de Farmàcia (2012 PID/UB/157) que formen l’equip docent “CCT-FARMA-

PID2012”. (ordenats per l’ordre alfabètic d’assignatures i ordre alfabètic de 

professors):  

 

Bioquímica i Biologia Molecular 
Josefa Badia Palacin 

Laura Baldomà Llavinés 

 Rosa Giménez Claudio  

 Dolors Serra Cucurull   

Mª Isabel Vázquez Baanante    

 

Biotecnologia Farmacèutica Recerca  
Carles J. Ciudad Gómez 

 Verònica Noé Mata  

 

Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 
Guillermina Asins Muñoz 

Isidoro Metón Teijeiro  

 

Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica 
Mercedes Amat Tusón 

Núria Casamitjana Badia 

Faiza Diaba 

Immaculada Dinarès Milà 

Rosa Griera Farrès 

Núria Llor Brunés 

Neus Mesquida Estevez 

Ester Zulaica Gallego 

 

Farmàcia Assistencial 
Cecilia Fernández Lastra 

Eduardo L. Mariño Hernández 

Pilar Modamio Charles 

 

Farmacologia General, Farmacologia i Terapèutica I i II  
Marta Alegret Jordà 

Anna-Maria Canudas Teixidó  

Juan Carlos Laguna Egea,  

David Pubill Sánchez,      

Victor Rimbau Barrera  

 Manuel Vázquez Carrera   

 

Fisiologia i Fisiopatologia I, II i III : 
Trinitat Cambras Riu 

Margarida Castell Escuer 

Cristina Castellote Bargalló 

Antoni Díez-Noguera.    

Rut Ferrer Roig  

Angels Franch Masferrer 

Raquel Martín Venegas  

Montserrat Mitjans Arnal  

Juan José Moreno Aznárez  

Carmen Pelegrí Gabalda  

Francisco José Perez Cano 

Jordi Vilaplana Hortensi  

Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo  

 

Pràctiques tutelades 
 Maria Antonia March Pujol  

 

Tècniques instrumentals 
M Antonia Egea Gras  

Josep Maria Campanera Alsina 

M Montserrat Muñoz Juncosa   

Josefa Prat Aixalà  

 

Toxicologia 
Jesus Gomez Catalan, . 

Joan Maria Llobet Mallafré 

Miguel Rodamilans Perez 

Ester Piqué Benages 

Assignatura Bioquímica (primer curs) 
Descripció de les principals vies hepàtiques del 

metabolisme de l’etanol i l’especificació del producte 

tòxic que es produeix com a conseqüència d’un 

metabolisme elevat de l’etanol, l’acetaldehid. També des 

de la perspectiva bioquímica es detallen les alteracions 

metabòliques que provoca el metabolisme de l’etanol via 

alcohol deshidrogenasa. Totes les alteracions estan 

relacionades amb una modificació en la relació entre els 

nivells citosòlics del coenzim NADH (forma reduïda) i 

NAD (forma oxidada) (relació NADH/NAD). Es comenten 

també les alteracions en la gluconeogènesi, les 

alteracions de l’àcid cítric i les alteracions  en la síntesi 

hepàtica de triglicèrids.  

  
  

Assignatura Fisiologia i Fisiopatologia I  

(segon curs) 
En aquesta assignatura es tracta principalment la fisiologia 

del sistema nerviós. Basant-se en el cas de Sam, s'aprofita 

per presentar el sistema de recompensa del cervell i la 

predisposició a les addiccions, per passar a tractar els 

efectes de l'alcohol en el cervell. Es tracten les estructures 

cerebrals afectades per l'alcohol, els neurotransmissors 

implicats, i els mecanismes i causes d'alcoholisme. 

Igualment es comenten patologies associades a 

l'alcoholisme com són el coma etílic, alteracions de somni i 

alteracions en la memòria i aprenentatge, incloent la 

síndrome de Wernicke-Korsakoff. 

Assignatura Tècniques instrumentals (segon curs) 
En aquesta assignatura es realitza una pràctica d'anàlisi química amb els 

següents continguts i objectius: 1) introduir a Sam amb 42 anys, incorporant en la 

seva història la petició del neuròleg que en funció de l'exploració física i els 

resultats analítics, indica una sèrie de proves per confirmar un possible dèficit de 

vitamines del grup B (B1, tiamina i B6 piridoxina), i àcid fòlic. 2) desenvolupar el 

mètode químic analític adequat per separar, identificar i quantificar la vitamina B6 

en una mostra fictícia mitjançant cromatografia líquida d'alta eficàcia (*HPLC). La 

separació en aquest cas es basa en una cromatografia de partició amb detector 

d'UV-visible.  

 

Assignatura: Farmacologia General (tercer curs) 
A les tres assignatures de Farmacologia del grau de Farmàcia 

(Farmacologia General, Farmacologia i Terapèutica I i II)  els 

estudiants hauran de respondre a qüestions relacionades amb el 

mecanisme d'acció i utilitat terapèutica dels fàrmacs indicats en el 

cas clínic concret que es planteja. En el cas de la Farmacologia 

General, s'estudia l'alcohol com a exemple de substància que 

presenta una cinètica d'eliminació característica d'ordre 0. Així 

mateix, es posarà l'accent en les múltiples interaccions que 

presenta l'alcohol amb diversos fàrmacs, especialment a nivell de 

la inducció enzimàtica. Quant al cas clínic, es tractarà en un 

seminari la part final del cas, en la qual el personatge pateix les 

conseqüències d'haver consumit alcohol estant sota tractament 

amb *disulfiram. L'elecció d'aquesta part del cas es deu al fet que 

en aquesta assignatura s'estudien les reaccions metabòliques, i 

per tant resulta adequat revisar el metabolisme de l'alcohol, 

desenvolupat en Bioquímica (primer curs), així com el mecanisme 

d'acció del disulfiram (inhibidor de l'aldehid deshidrogenasa). 

  

Assignatura: Experimentació en Química 

Orgànica i Farmacèutica (tercer curs) 
S’estudiaran aspectes com ara les propietats 

espectroscòpiques dels diferents fàrmacs i 

compostos d’interès fisiològic o bioquímic relacionats 

amb el tractament, el metabolisme, la prevenció o amb 

els mètodes de diagnòstic dels pacients afectats 

d’alcoholisme:  Determinació d’alcohol en l’alè 

mitjançant un alcoholímetre químic el qual es basa en 

l’oxidació de l’etanol (test colorimètric). Determinació 

estructural per espectroscòpia d’infraroig, 

ressonància magnètica nuclear de protó i de carboni-

13 de diferents vitamines del grup B i de fàrmacs 

utilitzats en diverses simptomatologies i prevencions 

dels pacients afectats d’alcoholisme. Analitzar 

breument la toxicitat d’un dels  productes del 

metabolisme de l’etanol, l’acetaldehid, a través de la 

seva implicació en la formació de compostos que 

interaccionen sobre el sistema nerviós central 

  

Assignatura: Farmàcia Assistencial (cinquè curs) 
L'assignatura Farmàcia Assistencial presenta entre els seus objectius aproximar 

l'alumne a les funcions i activitats que desenvolupa el farmacèutic com a professional 

de la salut i el seu programa conté, entre altres temes, el seguiment farmacoterapèutic 

(atenció farmacèutica) del pacient en diferents situacions, incloent la drogoaddicció. 

Per això s'inclourà un seminari en el qual al pacient Sam, que ja ve amb un tractament 

establert, se li realitzarà el seguiment farmacoterapèutic per optimitzar l'equilibri entre 

efectivitat, seguretat i eficiència dels medicaments. Els alumnes hauran d'elaborar la 

fitxa farmacoterapèutica del pacient, avaluar l'adherència al tractament, detectar i 

resoldre possibles problemes relacionats amb medicaments (PRM), errors de 

medicació (EM) i/o resultats negatius associats a la medicació (RNM) i comunicar-se 

amb altres professionals de la salut i també amb el propi Sam, promovent l'ús 

racional, segur i cost-efectiu dels medicaments inclosos en el tractament de Sam. 

Assignatura: Pràctiques tutelades (cinquè curs) 
Des de aquesta assignatura creiem que podem actuar sobre aquest cas i per 

extensió sobre el consum d’alcohol mitjançant activitats preventives que 

desenvoluparan els alumnes. En l’exposició del cas s’observa que en Sam 

s’inicia als 13 anys, i que posteriorment consolida i incrementa el seu consum 

d’alcohol al arribar a la Universitat. Aquest interval dels 13 als 20 anys és un 

període molt sensible per consolidar aquest hàbits de consum de risc 

d’alcohol o fins i tot desenvolupar una addicció, al mateix temps pensem que 

és un moment molt important per iniciar activitats preventives. Aquestes 

activitats poden consistir en preparar programes educatius amb finalitat 

preventiva dirigides a escoles de secundària, entitats vinculades a la joventut, 

esplais, etc , entitats cíviques (Casals, Centres Cívics, Associacions, etc) i 

intervencions breus a l’Oficina de Farmàcia per conscienciar als usuaris sobre 

el risc que comporta el consum d’alcohol i facilitar la disminució del consum.  

Assignatura: Toxicologia (quart curs) 
En Toxicologia serà necessari realitzar una adaptació dels continguts al final del procés 

d'implementació d'aquest projecte, ja que una part important del contingut del tema Alcohol 

que desenvolupàvem en aquesta assignatura s'haurà presentat i explicat amb anterioritat en 

altres assignatures del Grau. Possiblement s'haurà de presentar novament el cas íntegrament 

i desenvolupar un seminari d'integració, en el qual es posin de manifest aspectes no 

desenvolupats en altres assignatures, com la intoxicació aguda, aspectes medico-legals, el 

procés addictiu o la síndrome alcohòlica fetal (teratogènesi). Continguts que es poden 

complementar en assignatures com a Salut Pública i Pràctiques tutelades (Epidemiologia, 

prevenció, campanyes d'educació sanitària en escoles i intervencions específiques en 

població de 18 a 25 anys). 

Descripció del treball  

 

1) Conscienciació dels estudiants 
 

L’actuació amb els alumnes comença a primer curs de grau, quan se’ls passa un 

test AUDIT de consum d’alcohol i se’ls presenta un vídeo sobre les conseqüències 

de l’alcoholisme, per implicar-los a nivell emocional.  

 

Actualment, els alumnes amb els què s’ha iniciat aquest procés es troben a segon 

curs i  se’ls va comentar els resultats del test AUDIT que van realitzar el curs 

anterior on es mostra gairebé un 20% d’estudiants amb consum de risc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assignatura: Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (quart curs) 
Un dels principals objectius de l’aprenentatge d’aquesta assignatura és estudiar les 

malalties més rellevants i amb major prevalença en la població que cursen amb alteració de 

paràmetres bioquímics i moleculars avaluables pel laboratori clínic. Els factor patogènics 

d’aquestes patologies són avaluats al llarg del curs, incloent-t’hi factors ambientals com 

els hàbits dietètics i la ingestió d’alcohol. De manera específica, es tracta  l’efecte de la 

ingestió d’alcohol sobre: el metabolisme de glúcids, el metabolisme de lípids i malalties 

cardiovasculars, malaltia hepàtica, funció renal, osmolalitat del plasma, equilibri àcid-base, 

metabolisme de les purines i càncer. A més s’expliquen marcadors de consum d’alcohol: 

relació de transaminases AST/ALT, gamma-GT (es fa un cas pràctic per calcular sensibilitat, 

especificitat, valor predictiu positiu, negatiu y també eficiència de la prova modificant els 

límits de referència), volum corpuscular mitjà i transferrina deficient en carbohidrats. 

Assignatura: Farmacogenètica dels gens que metabolitzen 

l’alcohol. Polimorfismes (quart curs) 
El genoma humà està sotmès a variació polimòrfica, amb una mitja d’aproximadament 

1 polimorfisme per cada 1000 nucleòtids. Aquestes variacions, també anomenades 

SNPs (single polynucleotide polimorphisms) es presenten en més d’un 1% de la 

població i no causen els efectes deleteris de mutacions patològiques. Tanmateix, la 

presència de SNPs pot afectar substancialment l’efecte de drogues o fàrmacs tot 

afectant el seu metabolisme, transport i interacció amb receptors. En el cas clínic 

“Patologia generada pel consum crònic d’alcohol” de caràcter transversal, 

s’analitzaran els polimorfismes dels gens que codifiquen pels enzims metabolitzadors 

de l’etanol: Alcohol deshidrogenasa (ADH), CYP2E1 i aldehid deshidrogenasa-2 

(ALDH2), que produeixen l’acetaldehid i acetat. L’acetaldehid és altament tòxic i 

produeix la majoria de símptomes després del consum no moderat d’alcohol. Els SNPs 

s’identificaran mitjançant bases de dades de SNP (SNPdb), OMIM, HapMap i 

PharmGKB. S’estudiaran els polimorfismes més freqüents d’ADHs i els seus efectes 

sobre el metabolisme de l’alcohol. Així mateix s’estudiarà la predicció a l’alcoholisme 

mitjançant els gens ADH i el risc genètic  

 

 

Assignatura: Fisiologia i Fisiopatologia III 

(tercer curs) 
En aquesta assignatura es tracta el sistema respiratori, 

renal, endocrí i reproductor. S’ha tractat l’efecte del 

consum d’alcohol en referència a la insuficiència renal 

crònica. En el cas del sistema reproductor, s’ha creat un 

subapartat del cas del SAM considerant l’efecte de l’alcohol 

sobre la funció erèctil en dues etapes diferents de la seva 

vida i les conseqüències en les seves relacions de parella. 

Aquests subapartat del cas s’ha lliurat als alumnes 

juntament amb unes preguntes que s’han resolt i discutit 

en el seminari dedicat al sistema reproductor.  

Assignatura: Farmacologia i Terapèutica I (quart curs) 
El programa de l'assignatura inclou una sèrie de temes sobri de patologies gastrointestinals. Per això, en 

aquest bloc s'inclourà un seminari en el qual s'analitzarà el moment en el qual el personatge del cas clínic 

comença  a desenvolupar símptomes de hepatopatia alcohòlica. A partir del diagnòstic de fetge gras amb 

possible evolució a esteatohepatitis alcohòlica i cirrosi, s'estudiarà l'abordatge terapèutic d'aquesta patologia i 

altres relacionades amb l'abús d'alcohol, com la hipertensió portal i les varices esofàgiques 

 

Assignatura: Farmacologia i Terapèutica II (quart curs) 
En aquesta assignatura s'estudia el tractament de trastorns neurològics i psiquiàtrics, i per tant es tracten 

fàrmacs com les benzodiacepines o els antiepilèptics. Es realitzarà un seminari en el qual Sam, als 47 anys, 

presenta els símptomes d'una síndrome d'abstinència i posteriorment de delirium tremens. L'alumnat haurà de 

respondre a qüestions sobre la gravetat dels símptomes segons escales internacionals, les vies neurològiques 

i neurotransmissors implicats en els símptomes, i els fàrmacs més adequats per al tractament, exposant el seu 

mecanisme d'acció, avantatges i inconvenients. 

Hola, sóc 
el Sam…! 

Cas clínic 1: Alcohol   

Hola, sóc 
en Sam…! 

Cas clínic 1: Alcohol   



RESULTATS
Els estudiants es mostren molt satisfets amb la 
tasca tutorial.

-La majoria està d’acord o molt d’acord en que 
les tutories ajuden a entendre els requeriments 
de l’activitat (94,3%), a resoldre dubtes (93,9%) 
i a identificar errades (89,0%).
- L’acord respecte a si fomenten la col·laboració 
grupal (72,4%) o si haurien de ser més 
nombroses (38,7%) és menor, encara que 
també important.

Els aspectes més valorats de les tutories han estat el feedback rebut del professor (47,9%), la contribució a l’aprenentatge 
de les competències i objectius treballats a l’activitat (25,8%), la seva flexibilitat (14,4%) i l’efecte positiu sobre la dinàmica 
del treball en equip (13,9%). 
Com aspectes a millorar, el 19,6% contesta que res, mentre el 25,7% esmenta aspectes relacionats amb la planificació i 
organització de les tutories.

Amb independència de la modalitat assignada, gairebé la meitat dels estudiants prefereix tutories presencials a demanda 
(47,8%), seguida per presencials planificades i obligatòries (16,8%) i no presencials planificades i obligatòries (12,8%).  La 
resta preferiria una combinació de les tres modalitats anteriors.

És millorable…. Presencial On-line A demanda

Planificació 44,5 16,3 19,9 **

Contingut 2,7 3,5 2,2 ns

Increment tutories 7,8 16,3 7,0 *

Feedback 1,2 6,9 2,1 *

Modalitat 12,1 11,3 5,9 ns

Res 13,3 20,6 23,8 *

El millor ha estat… Presencial On-line A demanda

Flexibilitat 2,0 38,1 12,6 **

Feedback 60,2 36,9 44,0 **

Aprenentatge 25,8 31,3 23,2 ns

Planificació 9,0 6,3 6,7 ns

Dinàmica 12,9 8,1 17,3 ns

Presencial On-line A demanda Sig. Dif. mitjanes

Ben organitzades 80 91,3 89,2 **

Ajuda entendre requeriments 95,3 94,4 94,1 ns

Ajuda identificar errades 93 88 88,4 ns

Haurien de ser més nombroses 32,1 46,8 40,8 **

Fomenten col.laboració grup 70,6 76,3 73,2 ns

Ajuda porta dia feina 78 80,7 81,8 ns

Són pèrdua de temps 11,1 6,9 5 **

Ajuda resoldre dubtes 95,3 90,6 95,9 *

% d'acord o molt d'acord

VALORACIÓ PER PART DELS ESTUDIANTS DE DIFERENTS 
MODALITATS DE TUTORIA GRUPAL

Rivero, M., Celdrán, M., Martí, E., Ribera, N., i Villar, F.
GIDC en Psicologia del Desenvolupament

Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació - Facultat de Psicologia

Universitat de Barcelona (Projecte: 2011PID-UB/90*)

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
El treball s’emmarca en un projecte d’innovació docent concedit per la UB (2011PID-UB/90), que té com a objectius: 
a) definir diferents modalitats de tutoria grupal; 
b) recollir l’opinió dels estudiants sobre les tutories; i
c) analitzar la incidència de les tutories en els aprenentatges dels estudiants. 
En aquest treball ens centrem en el segon objectiu. 

METODOLOGIA
SUBJECTES: 756 estudiants de tres assignatures obligatòries del Grau de Psicologia (Desenvolupament en la infància; 
Desenvolupament en l’adolescència, maduresa i senectut i Trastorns del desenvolupament). 
PROCEDIMENT: 
Cada grup de matrícula tenia assignada una d’aquestes tres modalitats de tutories per al seguiment i orientació d’un treball 
grupal al llarg del curs:

1) tutories presencials planificades i obligatòries
2) tutories no presencials planificades i obligatòries (on-line)
3) tutories presencials a demanda de l’alumne

Al final del curs es va aplicar un qüestionari de  valoració amb preguntes obertes (una sobre aspectes positius i una altra 
sobre aspectes a millorar), preguntes en escala Likert (rang 0-3) i una pregunta tancada sobre la preferència d’una o vàries 
de les modalitats de tutoria.

CONCLUSIONS
• El grau de satisfacció del estudiants amb les tutories és alt o molt alt en totes les modalitats.
• La modalitat preferida per més estudiants és la de tutories presencials a demanda (47,8%).
• L’aspecte més valorat de les tutories és la qualitat del feedback rebut.
• L’aspecte més valorat de les tutories no presencials planificades i obligatòries és la flexibilitat en quant a espai i temps.
• Cal millorar aspectes de planificació i organització de les tutories (coordinació amb els horaris de les activitats d’altres 

assignatures, temps d’espera…), especialment en les tutories presencials obligatòries. 

* p < 0,01; ** p < 0,001

** p < 0,001 * p < 0,01; ** p < 0,001

* Magda Rivero (coordinadora), Anna Anton, Marc Clarà, Montserrat Celdrán, Josep Lluís Conde, Mercè Garcia-Milà, Mª Josep Jarque, Sonia Jarque, 
Eduard Martí, Montserrat Moreno-Zazo, Mª Ángeles Ortega, Núria Ribera, Emili Soro, Carme Triadó, Rosa Vilaseca i Feliciano Villar.
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EL MARCO EL PROYECTO

El desarrollo de la parentalidad positiva  
mediante programas educativos es un 
factor protector de la salud,  
especialmente, en familias en situación 
de vulnerabilidad social. 

Educar para una parentalidad  
positiva implica educar para el  
desarrollo saludable de los niños y niñas 
y sus familias.

LA PARENTALIDAD POSITIVA ES...

El comportamiento de los padres basado en el interés 
superior del niño, en su cuidado y el fomento de sus 
capacidades, evitando la violencia y dándole  
reconocimiento y orientación a partir de unas pautas 
que permitan su pleno desarrollo. 

 
(Consejo de Europa, 2006)

OBJETIVOS DEL PROYECTO     

- Analizar evidencias de eficacia de los programas de 
promoción y desarrollo de la parentalidad positiva.

- Elaborar un material digital y formativo de buenas 
prácticas, estrategias y recursos para la promoción 
de la parentalidad positiva y, por lo tanto, de la salud. 

RESULTADOS PREVISTOS

- Concienciar al alumnado de la  
importancia de trabajar en base a  
criterios de eficacia en la acción  
socioeducativa de calidad.

- Ofrecer instrumentos para la mejora de la 
práctica profesional.

 

FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad del proyecto es  
ofrecer al alumnado universitario 
estrategias para la formación de las 
familias desde las buenas prácticas,  
contribuyendo a la promoción de la 
salud, efectiva y de calidad. 

Elaborar instrumentos y materiales 
docentes para orientar el  
establecimiento de criterios de 
evaluación de programas y guías de 
buenas prácticas.

ELEMENTOS 
INNOVADORES

Proyecto interuniversitario:  
Implementación del proyecto en tres  

universidades públicas catalanas: U.Barcelona, 
U. Rovira i Virgili y U. de Lleida.

Proyecto de trabajo colaborativo: 
Esta metodología agrupará a alumnos y  

docentes de diferentes universidades y especialidades.

Proyecto interdisciplinario: 
Implicación de manera transversal  

de diferentes titulaciones universitarias como  
Pedagogía, Educación Social y  

Farmacia Comunitaria; y  
relacionadas con la educación,  
la salud, la exclusión social y  

la tecnología educativa. 
 



Figura  5. ESQUEMA DEL MODELO DE UNIDAD TEMÁTICA*

*Adaptado de GRISIJ:
Grupo de investigación consolidado sobre la intervención socioeducativa en la infancia y la juventud de la UB
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Fig 3. Necesidades formativas del farmacéutico para realizar 
actividades educativas en la población.

Encuesta estudiantes de la asignatura Promoción de la Salud, curso académico 2012-13 
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Fig. 4. Competencias o habilidades necesarias para desarrollar 
actividades de promoción de la salud.

Encuesta estudiantes de la asignatura Promoción de la Salud, curso académico 2012-13
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Figura 2. Necesidades  educativas de la población. 
Encuesta en Oficinas de Farmacia, 2012 (n=180)

El objetivo general es contribuir a la capacitación de  los estudiantes del 
último curso de Farmacia como agentes activos de educación sanitaria.  
Utilizando los recursos humanos, materiales e institucionales que faciliten 
construir alianzas eficaces y  duraderas para promocionar la salud de la 
población, (Figura 1). 

Objetivo 

Facultat de Farmàcia 
BCN, 30, 31 de gener  i 1 de febrer de 2013  

 
 1ª Fase: Septiembre-Diciembre, 2012 
 

Encuesta sobre necesidades educativas de la población a través de un 
cuestionario específico en 4 oficinas de farmacia de Barcelona. (Figura 2). 
Encuesta a los estudiantes de la asignatura promoción de la salud sobre sus 
necesidades formativas para adquirir competencias o habilidades para 
desarrollar actividades educativas en la población, (Figuras 3 y 4). 
Elaboración de material didáctico por los estudiantes de la asignatura de 
promoción de la salud y  tutorizados por los profesores, utilizando un modelo 
temático, (Figura 5) 

 
 
 2ª Fase: Febrero-Junio, 2013 
 

Encuesta a los estudiantes de la asignatura Prácticas Tuteladas sobre 
necesidades formativas. 
Elaboración de material didáctico por los estudiantes que están inscritos en 
Prácticas Tuteladas, con el método de tutoría entre iguales, en este caso,  
los  tutores son los estudiantes de promoción de la salud, bajo la supervisión 
de los profesores tutores de Prácticas Tuteladas.  

- El desarrollo de la primera fase de este proyecto corporativo se ha efectuado 
conforme a  la previsión. 

- La interacción de los profesores de las diferentes facultades que integran el 
proyecto y de los estudiantes ha sido efectiva. 
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De 1 a 6 P SP NP
Aprendre de forma autònoma

Treballar de forma autònoma

Mostrar capacitat per adaptar‐se a noves
situacions
Mostrar capacitat per generar noves idees 
(creativitat)
Interpretar i aplicar les normatives de qualitat
a l’activitat professional
Mostrar habilitat d’estudi per continuar el 
desenvolupament professional

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
SISTÈMIQUES

Planificar i gestionar el temps de treball propi

Mostrar capacitat d’incorporar les innovacions i els
avenços tecnològics

Conèixer una tercera llengua (anglès)

Comunicar‐se de forma oral i escrita en la pròpia
llengua

Cercar i analitzar informació procedent de fonts 
diverses i saber interpretar un text

Mostrar capacitat d’anàlisi i de síntesi

Aplicar coneixements a la pràctica

Ser capaç de resoldre problemes i prendre
decisions

NPSPPNº de 1 a 8

Treballar
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Ordenar
segon

rellevància
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

INSTRUMENTALS

Actuar amb ètica professional (relació amb els
usuaris, gestió de la informació)

Mostrar capacitat per comunicar‐se amb persones 
no expertes en la matèria

Assumir responsabilitats

Treballar en equip i integrar‐se en equips
multidisciplinars

Mostrar actitud crítica vers el treball realitzat per
un mateix (esperit autocrític)

Mostrar actitud d’observació i raonament crític
NPSPPNº de 1 a 6

Treballa
en 

format 

Ordenar
segon

rellevànciaCOMPETÈNCIES TRANSVERSALS PERSONALS

de  la  UB  i  de  la  URL.  S’ha  enquestat  110 
professionals  i  estudiants  de  Farmàcia  (40), 
Medicina  (29),  Infermeria  (31)  i Odontologia 
(10) mitjançant els qüestionaris exposats.
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Es determina la  rellevància i la modalitat de treball (Presencial 
(P), semipresencial (SP)o no presencial (NP)) del conjunt de  les 
cinc subcompetències en  les titulacions de  grau de Ciències de 
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La Capacitat  d’adaptació a  noves  situacions és  distribueix  entre  els  llocs  1  i  4, 
mostrant una major dispersió i s’observa una  inclinació cap al  format de  treball 
semipresencial. En el cas de Mostrar capacitat d’anàlisi  i de síntesi,  les opinions 
són molt diverses i no permeten definir una clara tendència de priorització, encara 
que es produeix una notable coincidència pel que  fa al  format de  treball que és 
majoritàriament semipresencial.                                    Treball subvencionat pel projecte MQD00188           

Ser  capaç de  resoldre  problemes  i 
prendre  decisions es  situa  en  el 
primer  o  segon  lloc  (del  total  de  8 
competències)  (75%  d’enquestats) 
amb format de treball semipresencial.
Aplicar  coneixements  a  la  pràctica  i 
Assumir  responsabilitats estan  en  els 
llocs  2  i  4  (més  del  50% dels 
enquestats).  Per  a  la  primera  es 
proposen  formats  tant  presencials 
com semipresencials i per a la segona  
format presencial.
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realitzat per un mateix  (esperit autocrític)  i  
Ètica  professional, mostren  una  posició de 
3‐4  sobre  6,  en  el  50%  d’enquestats de 
Farmàcia,  Medicina  i  Infermeria  i  una 
posició prioritària  (1‐2  sobre  6)  a 
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El  format de  treball presencial  i el semipresencial
són  prioritzats  de manera    similar  per  a Mostrar 
actitud d’observació i  raonament  crític. El  format 
presencial  és  predominant  a  Odontologia  i  el 
semipresencial a Infermeria. 
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El Compromís ètic, entès com una competència transversal, inclou dues dimensions, segons la 
Universitat de Barcelona, que es resolen en tres subcompetències en el present treball: 
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•Actuar amb ètica professional
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A  Farmàcia,  Infermeria  i  Odontologia  Mostrar  actitud  crítica  vers  el  treball 
realitzat per un mateix  (esperit autocrític)  i   Ètica professional són preferits en 
format semipresencial, i a Medicina en format presencial.
Treball subvencionat pel projecte MQD00188
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El  format de  treball presencial  i el semipresencial
són  prioritzats  de manera    similar  per  a Mostrar 
actitud d’observació i  raonament  crític. El  format 
presencial  és  predominant  a  Odontologia  i  el 
semipresencial a Infermeria. 

El  format de  treball presencial  i el semipresencial
són  prioritzats  de manera    similar  per  a Mostrar 
actitud d’observació i  raonament  crític. El  format 
presencial  és  predominant  a  Odontologia  i  el 
semipresencial a Infermeria. 



MEMORIA FORMATIVA  - REFLEXIVA 

 
ELABORACION DE RUBRICAS DE EVALUACION DE LAS 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: UNA INTEGRACION DEL EEES 
EN PRACTICAS TUTELADAS  DE  LA  FACULTAD  DE  FARMACIA 

 March M. 1 ,2, Aguilar R. 1, Amat C.2, Cabañas MJ.1, Caelles N.1, Canela M.1, Carbonell C. 1, Casas J.1, 
Escubedo E2., Garcia I. 1, Gascón MP.1, Giner P.1, Jodar R.1, Lladonosa Ll. 1, Mangues I.1, Mas A.1, Masip 

M.1, Miró A.1, Oller H.1, Pla Ll. 1, Simon J. 2,  Soy D.1, Tribó G.1, Via MA1. , Zulaica E. 2 
1 Profesores de la Unidad de Coordinación Docente de Estancias en Prácticas Tuteladas. Facultad de 
Farmacia. UB. Avda Joan XXIII s/n 08028. Barcelona. 2 Profesores miembros del proyecto innovación 

docente CUBAC-Farmacia. marianmarch@ub.edu   

 Conclusiones: 

 

La rúbrica implementada en Prácticas Tuteladas ha armonizado el sistema de evaluación, ha permitido evaluar  
las competencias transversales y ha contribuido a la profesionalización de los alumnos en conocimientos, 
habilidades y actitudes en base al saber, saber hacer y saber estar en los ámbitos de la farmacia comunitaria y 
de la farmacia hospitalaria.  

Objetivos:  
 

Consensuar, diseñar y ensayar un modelo de evaluación sistematizado de las competencias transversales mediante rúbricas 

Material y Métodos: 

Resultados: 
1.-Los profesores de la asignatura 
elaboraron una rúbrica de 
evaluación que posteriormente 
fue revisada por los miembros del 
proyecto CUBAC-Farmacia, hasta 
su versión definitiva que se 
encuentra disponible en el 
depósito digital de la Universidad 
de Barcelona.  
 
 

2.- Esta rúbrica se pilotó en la 
primera promoción de graduados 
en farmacia y fue incorporada al 
Campus Virtual de cada  Unidad 
de Coordinación Docente para la 
evaluación de los 167 alumnos  de 
grado del curso 2011-12 
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Martínez, Jordi; Veciana Nogués, María Teresa; Viladomat, Francesc; Zulaica Gallego, Ester  - Competències transversals del grau de Farmàcia. Rúbriques -
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Reuniones del 
profesorado  

 

 

Estandarización de 
elementos a incluir en 
la rúbrica de 
evaluación  

Introducción:  
El marco del proyecto de innovación docente CUBAC-Farmacia  contemplaba implementar  una rúbrica de evaluación de 

competencias transversales  en la asignatura Prácticas Tuteladas. En el plan docente de la asignatura se llevaban a cabo 

actividades de aprendizaje susceptibles de ser evaluadas como competencias transversales 

3 actividades de 
aprendizaje del plan 
docente de la 
asignatura 

• educación farmacéutica 
al ciudadano 

• memoria formativo-
reflexiva  

• memoria de actividades 
de farmacia práctica 

De las 8 competencias transversales  asignadas al Grado de Farmacia se 
consideró evaluar las 7 siguientes: 

1.- compromiso ético  2.- capacidad de aprendizaje y responsabilidad      
3.- trabajo en equipo  4.- capacidad creativa y emprendedora                     
6.- habilidades de comunicación e información                                               
7.-comunicación con los usuarios de los servicios de salud y colaboración 
en equipos multidisciplinares                                                                             
8.-autoaprendizaje y actualización de la competencia profesional 

 

 

 
Propuestas de Rúbrica 

 

 

Material y Métodos: 
Para el diseño de este proyecto se ha seguido el siguiente proceso: 

TRABAJO DE EDUCACION  
FARMACEUTICA 

 
MEMORIA FORMATIVA  - REFLEXIVA 

Compe-

tencies

A. Organización del equipo 

(3%)
Distribución de tareas

El equipo ha tenido dificultad en 

distribuirse las tareas 

El equipo se ha distribuido 

habitualmente bien  las tareas 

El equipo se ha distribuido 

autónomamente las tareas
3(a)

Planificación de la sesión 

educativa

No ha cumplido en los plazos 

establecidos

Ha tenido algunas dificultades para 

cumplir en los plazos establecidos

Ha cumplido en todos  los plazos 

planificados

Notificación al campus 

virtual
  una semana de antelación mas de 15 días de antelación  un mes de antelación

Proceso

Los miembros del equipo no se 

han ajustado a las pautas del 

trabajo

Los miembros del equip han seguido 

con regularidad las pautas del trabajo

Los miembros del equipo  han 

seguido correctamente las pautas
4(a)

Formato
El trabajo está totalmente 

desorganizado

La organización es aceptable pero hay  

algun aspecto a  mejorar

El trabajo está bien organizado y los 

apartados están bien estructurados
4(b)

Contenido Regular Bien Excelente 7

Sesión educativa
Lenguaje poco estructurado y 

rápido

Lenguaje entendedor pero no genera 

diálogo

Lenguaje  muy bien estructurado 

que favorece el diálogo

Originalidad
El video es poco innovador y no 

centra la atención

El video es innovador y presenta cierta 

utilidad

El video es muy innovador y cumple  

con el  objetivo  definido
3(a)

Filmación
Sonido, imagen  y escenificación  

débiles

Sonido, imagen  y  escenificación  

intermedia

Sonido, imagen y  escenificación 

excelente
4(b)

Interpretación
No se ha conseguido escenificar 

el tema, falta empatia

Se ha conseguido escenificar el tema 

pero falta empatia

Se ha conseguido escenificar el tema 

con mucha empatia 
8

Dominio del tema
No muestra dominio del tema a 

exponer

Muestra cierto dominio del tema pero 

la exposición es mejorable

Muestra un buen dominio del tema 

en la exposición

Originalidad
El material  es poco innovador y 

no favorece el aprendizaje

El material aporta ciertas novedades a 

los existentes y presenta cierta 

utilidad

El material es muy innovador,  

favorece el aprendizaje y  cumple 

con el objetivo definido

4(a)

Utilidad
El cuaderno es difícil de entender  

y utilizar

El cuaderno es bastante útil y 

comprensible

El cuaderno es un elemento de fácil 

utilización
6(a)

Originalidad
El material diseñado es poco 

innovador y creativo

El material diseñado aporta cierta 

innovación y creatividad

El material diseñado es muy 

innovador y  cumple con el objetivo 

definido

4(a)

Gráfico No se visualiza el mensaje 
Se visualiza el mensaje con cierta 

dificultad

Se visualiza el mensaje con  mucha 

claridad
7

Descriptivo No se interpreta el mensaje
El mensaje se interpreta con cierta 

dificultad

El mensaje se interpreta con gran 

exactitud

3(a)

G. Opinión de los asistentes 

(2%)
7

3(a)

1(b)

1(a)

Indicadores de aprendizaje No se han conseguido Se han alcanzado en su mayoría  Se han alcanzado con excelencia 8

Ponderación: 20% 1 a 4 4 a 7 7 a 10 Nota 

3(a)B. Planificación (1,5%)

H. Informe (2%)

Grado de compromiso

D. Elaboración del video 

(2,5%)

E. Cuaderno del ciudadano 

(3,5%)

C. Desarrollo del trabajo y 

presentación (3,5%)

Ha faltado compromiso entre los 

miembros del equipo

Ha habido compromiso en el equipo 

gracias a la  acción tutorial del 

profesor

Todo el equipo  se ha comprometido 

altamente en  la actividad 

F. Tríptico informativo (2%)

Encuestas

La opinión de los asistentes es 

escasa con relación a la sesión 

recibida

Los asistentes participan al dar su 

opinión de la sesión recibida

Todos los asistentes han opinado 

con relación a la sesión recibida

Compe-

tència

I. Entregas Memoria Formativa reflexiva 

(5%)
Compromiso

Falta entregar más de tres 

memorias  

Se han entregado entre 

cuatro y cinco memorias 

Se han entregado todas las 

memorias
2

J. Capacidad reflexiva (10%)
Relación entre teoría, 

práctica y capacitación 

Las frases que relacionan 

teoría y práctica 

contemplan poca reflexión  

y desprenden poca 

capacitación

Las frases que relacionan 

teoria y práctica 

contemplan bastante 

reflexión y desprenden 

cierta capacitación

Las frases que relacionan 

teoría y práctica 

contemplan gran reflexión 

y desprenden  muy buena 

capacitación

2(a)

Ponderación: 15% 1 a 4 4 a 7 7 a 10 Nota 

Compe-

tència

Compromiso(7,5%) Falta entregar más de la mitad de Falta elaborar menos de la mitad de la La memoria está completa 2

Contenido (7,5%)
Pobre y no se visualiza interés en 

dejar recogido el aprenendizaje

El contenido es aceptable y muestra cierto  

interés en dejar recogido el aprendizaje

El contenido es muy bueno y deja recogido 

el aprenendizaje de forma excelente
4(b)

Nota 

K. Elaboración de la 

memoria

Ponderación: 15% 1 a 4 4 a 7 7 a 10

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE  
FARMACIA PRÁCTICA 

mailto:marianmarch@ub.edu
http://hdl.handle.net/2445/24373
http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current
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Figura 1: Aspecte de la WQ, apartat Tasca

ÚS DE LA WEBQUEST COM A EINA PER L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
DEL GRAU DE FARMÀCIA

Marta Alegret, Mercè Pallàs

Grup d’Innovació Docent en Farmacologia (GIDOF). Unitat de Farmacologia i 
Farmacognòsia. Facultat de Farmàcia. Av. Diagonal 643, 08028 Barcelona.

INTRODUCCIÓ
Una WebQuest (WQ) és una proposta didàctica de recerca guiada,
que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el
desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el
treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la
construcció del coneixement mitjançant la transformació de la
informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa
del procés i dels resultats.
(Definició consensuada, Segones jornades de WebQuest, 2006)

ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’experiència que es presenta es va dur a terme durant el curs 2011-
2012 en l’assignatura Farmacologia i Terapèutica II, que s’imparteix a
4t curs del grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. És una
assignatura obligatòria, que es desenvolupa durant el segon
semestre, i que consta de 150 hores, 60 presencials, 33 de treball
dirigit i 57 d’aprenentege autònom. La WebQuest s’inclou dins les
hores de treball dirigit o tutelat.

OBJECTIUS
L’objectiu general va ser integrar els continguts teòrics de
l’assignatura amb l'ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació a l'aula. A més, es volia ajudar als alumnes a adquirir
una sèrie de competències transversals del grau de Farmàcia,
concretament: 1) compromís ètic; 2) treball en equip; 3) habilitats de
comunicació i informació per tractar amb pacients i usuaris del
centre on es desenvolupi l’activitat professional.

MÈTODES
Per aconseguir aquests objectius es va plantejar una WQ sobre la
utilització d’un fàrmac (topiramat) per una indicació no aprovada
per les Agències del Medicament competents. En la WQ es
presentava el cas d’una clienta d’una farmàcia que demanava
informació sobre aquest fàrmac i la possible relació amb la pèrdua
de pes. Els alumnes havien de fer una cerca guiada sobre aquest
tema a través de pàgines web proporcionades en la pròpia WQ. La
tasca proposada va ser elaborar un full informatiu adreçat als
pacients on s’exposés l’efecte i mecanisme d’acció del topiramat
en el control del pes corporal i s’emetés una opinió sobre la
idoneïtat de recomanar-lo com a fàrmac anti-obesitat.

CONCLUSIONS
La WQ ha estat una metodologia útil i adequada per a la docència per competències i per la avaluació del grau d’adquisició de les mateixes, en
especial el compromís ètic, el treball en equip i les habilitats de comunicació i informació.

RESULTATS
• Realització de l’activitat: alumnes d’avaluació continuada: 166
• Formació de grups mitjançant wiki:

- 33 grups de la mida exigida (4-5)
- 7 grups de < 4 alumnes
- 3 treballs individuals

• Tasca: lliurament a través del Campus Virtual
• Avaluacíó: La nota obtinguda d’aquesta activitat va constituir

un 10% de la nota final, distribuïda de la següent forma:
◦ 5 punts: adquisició de coneixements (avaluats

mitjançant un examen)
◦ 4 punts: presentació i contingut del treball
◦ 1 punt: grau de participació en la realització del treball

en el grup assignat (mitjançant avaluació anònima feta per la
resta d’integrants del grup).

Figura 2: Grau d’assoliment de competències
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Figura 4: Aspecte de la WQ, apartat
Conclusions
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El objetivo del trabajo ha sido realizar un análisis de
la evaluación continuada respecto a la única, en la
asignatura de Biofarmacia y Farmacocinética I en los
cursos académicos 2010-11 y 2011-12. El porcentaje
medio de alumnos que escogieron evaluación única
fue de 26.09% ± 3.26 respecto a un 73.91%± 3.26 de
evaluación continuada.

�Los alumnos de evaluación continuada consiguen notas más elevadas que los de evaluación 
única.
�El porcentaje de suspensos disminuye considerablemente cuando los alumnos siguen la 
evaluación continuada.
�Sin considerar las diferencias de base que puedan haber entre ambos grupos de alumnos, la 
evaluación continuada permite superar con mayor éxito las pruebas académicas actuales que 
valoran la profundidad de los conocimientos adquiridos.

Para la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), la enseñanza universitaria ha tenido
que reorganizarse y los planes de estudio de cada
facultad han tenido que adaptarse a las nuevas
exigencias del EEES. Las metodologías docentes
centran su interés en un seguimiento más tutorizado del
alumno para garantizar su aprendizaje, no sólo en la
adquisición de conocimientos sino también de
competencias. La impartición de la asignatura de
Biofarmacia y Farmacocinética I de grado en
Farmacia (obligatoria, 3ECTS) se inicia en el curso
académico 2010-11 con un nº muy elevado de alumnos
(574) de 5º cuatrimestre. Tanto en la parte práctica
como en la teórica, se ha introducido la evaluación
continuada..

Los resultados obtenidos se presentan en las figuras 1 y 2. En el curso 2010-11 el número de alumnos
presentados fue muy elevado (574) debido a que a los alumnos de grado matriculados, se sumaron otros
adaptados procedentes del plan de estudios anterior. En el curso 2011-12, el grupo de alumnos analizado fue de
332. A pesar de que los resultados entre los dos cursos académicos difieren en cuanto a porcentajes, la
tendencia que se observa es la misma: los resultados obtenidos indican un mayor porcentaje de notas altas
(entre 7-10) cuando los alumnos escogen evaluación continuada y menor porcentaje de suspensos, mientras
que el porcentaje de aprobados (5-6.9) es más elevado en evaluación única.

Grup d’innovació docent e-galenica (2010GIDC-UB/01)

La metodología utilizada se ha basado en recoger los
resultados académicos (de los alumnos presentados)
obtenidos durante los dos cursos y analizar los
diferentes perfiles de calificaciones según sean
alumnos de evaluación única o continuada.

Figura 1. Porcentaje de notas para el curso 2010-11 Figura 2. Porcentaje de notas para el curso 2011-12



EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EN DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN

Bono, R., Núñez-Peña, M. I., Suárez-Pellicioni, M. y Arnau, J.
Departamento de Metodología de les Ciencias del Comportamiento, Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona

• OBJETIVO: Valorar el sistema de evaluación continua implementado en la asignatura Diseños de
Investigación en el curso 2011-2012.

• PARTICIPANTES: El estudio se llevó a cabo con una muestra de 79 estudiantes de 2º curso del grado de
Psicología de la Universidad de Barcelona (12 hombres y 67 mujeres).

• INSTRUMENTOS: Los estudiantes respondieron a los siguientes tests:
• Cuestionario ad hoc en relación a la percepción que tenían los estudiantes sobre la utilidad de cada

actividad, la carga de trabajo, la organización de los contenidos, el sistema de evaluación y el grado de
satisfacción. También se registró la asistencia a cada actividad.

• sMARS: Los estudiantes respondieron a este test en su versión adaptada al castellano (Núñez-Peña,
Suárez-Pellicioni, Guilera y Mercadé, 2012). Un estudio anterior concluyó que los estudiantes que no
superaban esta asignatura tenían más ansiedad hacia las matemáticas (Núñez-Peña, Suárez-Pellicioni y
Bono, 2012)

• Tres preguntas respecto a su actitud hacia las matemáticas, valorando su motivación y autoconfianza
hacia las matemáticas y el grado en que disfrutan de esta materia.

• CONCLUSIONES: El rendimiento académico se asocia significativamente con la asistencia a las clases teóricas y prácticas
y con el grado de utilidad que se tiene de las mismas, así como con la percepción que tienen los estudiantes acerca de la
organización del contenido. A su vez, los estudiantes que consideran que el sistema de evaluación es adecuado y los que
tienen mayor grado de satisfacción con la materia, presentan un mayor rendimiento.
Respecto a la ansiedad a las matemáticas, se concluye que a mayor ansiedad, menor asistencia a las clases teóricas y
menor satisfacción con la asignatura. Asimismo, los que disfrutan menos de las matemáticas y tienen menor
autoconfianza y motivación hacia ellas perciben mayor carga de trabajo.

Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el Proyecto de Innovación Docente 2012PID-UB/092, dentro del Grupo de Innovación Docente Consolidado
GIDCUB-11/DTI de la Universidad de Barcelona.
Datos de contacto: rbono@ub.edu, Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona. Passeig de la Vall
d’Hebron 171, 08035-Barcelona.

• RESULTADOS: 



DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
Durant el batxillerat, gran part dels alumnes no assoleixen el nivell que contenen els programes
•Es demostra la conveniència de continuar i reforçar aquest bloc docent a l’assignatura ITL per 
anivellar coneixements previs força desiguals (després de cursar-la, se superen els objectius 
formatius  amb taxes d’èxit properes al 100%)
•La distribució actual del temps de les diverses parts de la pràctica s’adequa a la compensació de les 
mancances detectades de les habilitats i coneixements teòricament adquirits al batxillerat
•L’heterogeneïtat de coneixements detectada entre els alumnes pot estar relacionada amb la 
diversitat de vies d’accés al grau de Farmàcia així com a les diferències en la pràctica docent i els 
recursos disponibles als centres de batxillerat

Anivellament de coneixements en el trànsit batxillerat/universitat: 
anàlisi dels continguts en microscòpia al grau de Farmàcia
MC. Barceló, A. Gómez Garreta, MA. Ribera, E. Aguilar & C. Blanché
Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
www.ub.edu/botanica/

CONTEXT ACADÈMIC -Assignatura “Introducció al Treball de Laboratori” (Grau de Farmàcia,1er Curs/1er Semestre, 3 Crèdits pràctics). Lloc: ULD
Bloc 2. Tècniques de laboratori: microscòpia i estereomicroscòpia òptiques. A més dels objectius transversals, s’hi desenvolupen els següents objectius 
específics  

•Adquisició de coneixements:  Descripció de l’estereomicroscopi i del microscopi òptic: parts integrants (lents oculars, objectius, etc.). Micrometria.  

•Adquisició d’habilitats: Manipular el microscopi i l’estereomicroscopi. Micrometria. Observar mostres microscòpiques que requereixen prestacions específiques dels aparells.

METODOLOGIA - Durant el curs 2010-2011, es van recopilar les dades d’enquestes incloses a les 
llibretes de laboratori dels alumnes, per comparar el nivell de coneixements previs adquirits 
durant el Batxillerat sobre el contingut de la pràctica “Microscòpia i estereomicroscòpia òptiques”. 
Es van processar dades de 200 estudiants (57 % dels matriculats). A partir de les respostes s’han 
definit un total de 20 ítems: 19 que desglossen els continguts adquirits de nou a la sessió (no 
adquirits prèviament al Batxillerat) i 1 per als estudiants amb tots els continguts adquirits abans 
d’ingressar a la UB.

Finançat parcialment pel Grup d’Innovació Docent GIBAF

Coneixements de microscòpia necessaris per a cursar el grau de farmàcia

Conceptes de contingut desglossats a partir de l’enquesta de pregunta oberta
Ús pràctic del microscopi – Ús d’oli d’immersió (i observació a x1000)- Funcionament de la il·luminació del microscopi 
– Ús de diafragma i de condensador - Només de diafragma – Només de condensador – Enfoc- Ús de diferents 
objectius – Descriptiva  i parts del microscopi - Maneig del microscopi- Mesures micromètriques – Ús previ de la  lupa 
– Sistema d’il·luminació de la lupa - Maneig de la lupa - Preparació de mostres - Neteja de material/residus –
Realització de dibuixos i esquemes – Observació binocular - Reflexió de la llum.

La resposta a aquests ítems ens dóna l’idea del nivell adquirit al batxillerat
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COMPLEMENTARIETAT ENTRE MATÈRIES 
BIOLOGIA/FÍSICA

Assignatura BIOLOGIA

10COU B: Biosanitària

17COU A: Científico-tecnològica

3LOGSE 5: Arts

67LOGSE 2: Ciències de la Salut

13LOGSE 1: Científico-tècnica

Alumnes (%)LOGSE o COU

4Biologia

4Química

11Física

21Ciències de la terra i el mediambient

52Matemàtiques

Alumnes (%)Matèria cursada

Taula 3.  Matèries cursades al Batxillerat
(en % d’alumnes) (2010-2011). Font: UB

Taula 2. Via d’accès PAUU en  % d’alumnes
(2010-11). Font: UB

Figura 1. El decret que ordena l’ensenyament de Batxillerat (2009-2010) per als alumnes de grau
enquestats (curs 2010-2011) inclou continguts de microscòpia només a les assignatures de Biologia i 
de Física

Taula 1. Vies d’accés al Grau de Farmàcia (2010-11). Font: UB

El perfil dels alumnes de nou accés al Grau de Farmàcia és molt heterogeni (país 
d’origen, tipologia i qualitat de l’institut de Batxillerat, etc.) però és determinant la gran 
variació en la formació preuniversitària específica. 
Les dades corresponents al perfil d’accés del curs 2010-11 inclouen 5 tipus d’orígens 
diferents  (de les 18 vies d’accés possibles, Taula 1). El 19 % no prové de les PAAU. Els 
que han accedit via PAAU ho han fet per 5 rutes (Taula 2, inclosa la via d’Arts) i l’anàlisi 
revela que la majoria no han cursat ni Biologia ni Física com a assignatura d’especialitat 
(només un 15% en total, Taula 3) cosa que explicaria alguns dèficits formatius en l’àmbit 
de la microscòpia.
Del total d’alumnes provinents de les vies 4 i 8 (Cursos Formatius de Grau Superior = FP) 
el 43% han cursat el CFGS  de Laboratori de diagnòstic clínic (que inclou treball amb 
microscopi) i un 10%, Fabricació de productes farmacèutics i afins

RESULTATS – Només un 1,5 % dels estudiants enquestats manifesta haver assolit tots els objectius 
formatius exigibles per a iniciar el Grau de Farmàcia durant el Batxillerat, mentre que un 24,4% dels 
alumnes no havia fet servir mai abans un estereoscopi binocular i un 6,4% tampoc havia treballat mai 
amb un microscopi (malgrat el que indiquen els programes de batxillerat). El gruix principal 
d’estudiants es situa a la franja intermèdia, amb desconeixement previ parcial d’alguns ítems, essent 
els numèricament més importants: l’ús d’oli d’immersió (no adquirit prèviament pel 54% 
d’estudiants) i l’ús del micròmetre ocular i la pràctica de mesures (no adquirit prèviament pel 33 % 
d’estudiants).



CONCLUSIONS

El Qüestionari de Moodle s’ha mostrar una bona eina per a la realització de l’avaluació 
continuada.
Ha millorat el rendiment acadèmic en comparació a cursos anteriors. 
L’alumnat ha valorat positivament l’experiència. 

INTRODUCCIÓ

En el curs acadèmic 2007/2008 es va introduir a l’assignatura d’Anatomia Humana de l’Ensenyament de Medicina de primer curs un sistema d’avaluació 
continuada a través del Campus Moodle que es va anar evolucionant durant els últims cursos de la Llicenciatura i que es va mantenir el primer curs del Grau 
(2009/2010). El curs 2010/2011 es va introduir un nou canvi al sistema d’avaluació continuada, que es va mantenir en el passat curs 2011/2012. 

METODOLOGIA

Com en els cursos precedents, es van passar tres qüestionaris amb preguntes d’elecció múltiple als estudiants, un per cada bloc de l’assignatura, però en els 
dos últims cursos es va utilitzar l’eina Qüestionari de Moodle. Els qüestionaris constaven de 10 preguntes amb 4 respostes possibles, sent només correcta 
una d’elles. Les preguntes ben contestades es puntuaven amb 1 i les errònies o no contestades amb 0. Cada qüestionari es va obrir durant 24 hores i, un cop 
iniciat, els estudiants van tenir 15 minuts per respondre’l. Si els estudiants realitzaven els tres qüestionaris es feia la mitjana de la nota obtinguda i aquesta 
suposava el 15% de la nota de teoria. 

Per a saber l’opinió dels estudiants respecte a aquest nou model avaluatiu se’ls va passar un qüestionari Google que es va penjar a l’aula Moodle al finalitzar 
el curs. Els estudiants havien de puntuar de 0 (gens d’acord) a 10 (totalment d’acord) una sèrie d’afirmacions sobre l’avaluació continuada. Per a obtenir una 
única puntuació global sobre l’opinió de l’alumnat, es va calcular la mitjana de  les respostes obtingudes a cadascun dels ítems. 

L’AVALUACIÓ CONTINUADA A TRAVÉS DEL 
QÜESTIONARI MOODLE. OPINIÓ DELS ESTUDIANTS  

Torres B.1, Vallès, A.2, Canals M.1 i Potau JM.1

(1) Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. (2) Departament de Salut Pública. Grup d’Innovació 
Docent Trans.edu. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. e-mail: btorres@ub.edu

OPINIÓ DE L’ALUMNAT EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Mediana Percentil 25/75

Les activitats realitzades m’ha sigut útils per millorar el 
meu aprenentatge de l’assignatura

8 7/10

La ponderació de les activitats sobre la qualificació final de 
l’assignatura em sembla adequada

7 4/9

Les activitats realitzades m’han representat molta feina 
extra

5 4/7

Els temps transcorregut entre la finalització de la teoria i el 
moment en que es penja l’activitat em sembla adequat

8,5 7/10

Les activitats realitzades s’han ajustat al que s’ha explicat a 
classe de teoria

8 7/9

Les activitats realitzades em seran útils per realitzar la 
proba de síntesi

9 7/10

Les activitats realitzades m’han orientat sobre el que és 
important de l’assignatura

9 8/10
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RESULTATS: RENDIMENT ACADÈMIC

Analitzant les notes finals dels cursos 2010/2011 i 2011/2012, hem pogut observar que 
el nivell general ha millorat respecte el primer curs del Grau (2009/2010), principalment 
pel que fa a l’augment de notables (de 43,67% a 55,83% i 54,45%), i la disminució de 
suspesos (de 19,45% a 10,15% i 2,62%) i de no presentats (de 7,47% a 6,59% i 
4,19%). El percentatge d’excel•lents va augmentar el curs 2010/2011 (de 10,34% a 
12,69%) però el passat curs 20011/2012 van tornar als mateixos nivells que el curs 
2009/2010 (10,99%). Pel que fa als aprovats van disminuir el curs 2010/2011 (de 
14,36% a 10,15%), observant-se un important augment en el passat curs (24,08%).  

RESULTATS: OPINIÓ DELS ESTUDIANTS

Van respondre al qüestionari d’opinió, totalment voluntari 
i anònim, 59 estudiants. Els resultats de l’enquesta 
mostren que el que més valoren els estudiants és que 
l’avaluació continuada els ha estat útil per preparar la 
prova de síntesi i els ha orientat sobre el que és 
important a l’assignatura. Per contra, consideren que les 
proves realitzades no són fàcils i que els ha suposat 
molta feina extra. 



INTRODUCCIÓ 
El curs 2009-10 es varen iniciar 2010-11 els estudis per obtenir el grau de 
Podologia. El curs següent es va implementar l’assignatura de Farmacologia 
que es realitza a 2n curs del grau. És una assignatura obligatòria de 6 crèdits 
que es duu a terme en el 3er semestre.  
 

Donat que l’obtenció del títol de grau permet als alumnes realitzar estudis de 
doctorat, es va creure convenient incorporar una estratègia docent a fi efecte 
que els alumnes desenvolupessin les habilitats necessàries per a poder 
realitzar un treball de recerca en Farmacologia.  

OBJECTIU 
Valorar si a) l’estratègia docent proposada és d’utilitat 
per adquirir les habilitats necessàries, tant de maneig i 
instrumental com per resoldre problemes, per a realitzar 
un treball pràctic d’investigació en Farmacologia, i b) si la 
incorporació d’un exercici complementari optimitza 
l’aprenentatge d’aquesta estratègia.  

ADQUISICIÓ D’HABILITATS PER INVESTIGACIÓ  
M.L. CUFFÍ, V. FERNÁNDEZ, A. FERNÁNDEZ, S. SÁNCHEZ, F. CIRUELA,  A. 
VALLANO, J.M. ARNAU, , L. CARBONELL. 
DEPARTAMENT PATOLOGIA I TERAPÈUTICA. EXPERIMENTAL. UNIVERSITAT DE 

BARCELONA. 

METODOLOGIA 
En aquest estudi varen participar alumnes matriculats, en l’assignatura 
de Farmacologia, els cursos 2010-11, 2011-12 i 2012-13 (53, 58 i 83 
alumnes, respectivament). 
L’estratègia per adquirir les habilitats per desenvolupar un treball de 
recerca en Farmacologia, consisteix en situar a l’alumne davant d’un cas 
real, com és l’encàrrec, per part d’un laboratori, d’estudiar 3 noves 
molècules amb un possible efecte terapèutic. 
 

Amb aquesta finalitat es varen planificar 2 pràctiques seqüencials. En la 
primera, la idea és que l’estudiant aprengui a dissenyar un experiment 
de laboratori amb l’ajut del professor: establir una hipòtesi, conèixer la 
tècnica que s’utilitzarà i el funcionament dels aparells, preparar les 
solucions per fer l’experiment i saber com processar les dades 
obtingudes. En la segona pràctica, els estudiants en grups petites, 
assagen en el laboratori les 3 molècules, mitjançant la tècnica del bany 
d’òrgan aïllat, per a determinar la seva activitat farmacològica; 
posteriorment, pel seu compte, elaboren un informe amb els resultats 
obtinguts on comenten llur possible efecte terapèutic.  
 

En el curs actual (2012-13) a més de les dues pràctiques descrites, s’ha 
incorporat una activitat d’aplicació que es duu a terme en grups petits 
de 5 alumnes; cada grup analitza els resultats experimentals obtinguts i 
elabora un informe amb les conclusions pertinents (amb o sense efecte 
terapèutic), amb l’ajuda d’un estudiant monitor prèviament preparat.  
La qualificació màxima que es pot obtenir amb l’informe és de 10 
punts. 

RESULTATS 
La puntuació mitja resultant de la correcció dels informes ha estat de 6.17 ± 2,57, 6,96 ± 1,82  i 7.53 ± 0,27 en els cursos 2010-11, 2011-12 i 
2012-13, respectivament (Fig. 1). Encara que el valor de les tres puntuacions és molt semblant, s’ha de ressaltar que en l’últim curs s’han 
obtingut unes dades molt més homogènies. 
 

Calculant el percentatge d’informes que han obtingut una qualificació d’aprovat, notable o excel·lent per cada curs, s’observa que en l’any 
2012-13 el percentatge d’alumnes que han obtingut un excel·lent duplica el dels anys anteriors, disminuint notablement la quantitat 
d’estudiants que només tenen un aprovat, mentre que es mentè igual en els tres cursos el percentatge de notables (Fig. 2).  

DISCUSSIÓ 
En l’aplicació d’aquesta nova estratègia d’aprenentatge durant els curs 2010-11, s’observa una gran dispersió en la mitja de la puntuació de 
l’informe entregat que reflecteix la heterogeneïtat d’alumnes que té l’ensenyament quant a la via d’accés a la universitat. Com es pot 
observar a la figura 1, hi ha alumnes que tenen l’informe suspès i d’altres que tenen un excel·lent. En el curs 2011-2012, en aquesta mateixa 
figura, es detecta també una desviació de les puntuacions respecte al seu valor mitjà però la qualificació mínima dels informes és de 5 i no 
n’hi ha de suspesos. Quan s’introdueix una activitat d’aplicació, s’observa una mínima dispersió de la mitja de les puntuacions obtingudes 
amb els informes, éssent aquestes iguals o superiors a una qualificació de notable. Aquesta activitat d’aplicació reforça, en els alumnes, els 
conceptes que serveixen per l’avaluació de les dades experimentals, tan dels càlculs com de la valoració final de la seva activitat 
farmacològica. 
 

Durant el procés d’aprenentatge s’ha observat una implicació creixent dels estudiants en la realització d’aquesta estratègia, mostrant una 
elevada satisfacció al realitzar ells mateixos l’experiment i presentant una major seguretat davant l’anàlisi de les dades obtingudes. A més, 
s’han posat de manifest alguns problemes com són la incomprensió inicial que mostren els alumnes vers aquesta estratègia, la dificultat per 
no haver fet ús de material de laboratori prèviament i tenir uns coneixements matemàtics insuficients.  
 

Aquest resultats demostren que els alumnes han assolit satisfactòriament les habilitats necessàries per a poder realitzar la recerca pràctica 
proposada en la nostra estratègia docent on també han aplicat coneixements teòrics.  
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Podem, per tant, concloure que aquesta estratègia docent proposada és altament formativa perquè els alumnes assoleixin habilitats 
pràctiques per fer recerca i, a més, funcionalitzin els coneixements farmacodinàmics adquirits en les classes teòriques. 
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Figura 1. Puntuacions dels informes presentats  pels alumnes dels cursos  
                 corresponents (mitja ± s.e.m.) 

Figura 2. Dades desglossades en funció de la qualificació obtinguda a  
                 partir dels informes  entregats.                   



Coneixements sobre salut sexual i reproductiva en estudiants de 
Farmàcia (Treball Final de Grau)

Tenint en compte que el futur farmacèutic comunitari ha d’exercir el paper d’educador per a la salut es pretén descriure els 
coneixements i les opinions envers les malalties de transmissió sexual i la seva prevenció dels estudiants de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona.
Es per això que en aquest estudi és valora els coneixements que els estudiants adquireixen en les assignatures de primer cicle , tals 
com Parasitologia, Microbiologia i Salut Pública de segon cicle, amb l’objectiu de formar futurs farmacèutics que duran a terme la 
seva tasca d’educació i conscienciació a la població en termes de donar consells útils d’acord amb els coneixements científics 
actuals envers la prevenció de malalties de transmissió sexual.

Conèixer el perfil epidemiològic de l’estudiant de 
Farmàcia envers:

Coneixements de malalties de transmissió sexual.
Coneixements de prevenció i mètodes 
anticonceptius.
Opinions envers temes de sexualitat.

Els estudiants universitaris de Farmàcia presenten un grau de coneixement elevat (80%) en temes de malalties de transmissió sexual i 
mètodes anticonceptius per tal de d’evitar possibles contagis o embarassos no desitjats.

Els estudiants de primer cicle coneixen les malalties de transmissió sexual més conegudes degut entre altres factors a les assignatures 
Parasitologia i Microbiologia envers l’etiologia d’aquestes malalties.

En el segon cicle s’augmenta el percentatge de coneixement en la majoria de les malalties i alhora es denota un augment molt significatiu 
d’aquelles patologies no tant comunes. En aquest apartat s’observa la importància de l’assignatura Salut Pública envers l’epidemiologia i 
prevenció de les malalties de transmissió sexual.

Els alumnes opinen que les fonts d’informació més freqüents per obtenir coneixement de temàtica sexual són els centres d’estudis. Altres 
factors que determinen les opinions i creences sexuals són els amics i posteriorment els pares o tutors. 

ResultatsResultats

Curs

Sexe 
Total

n                %Home
n             %

Dona
n             %

Primer cicle
primer 14 31,10% 31 68,90% 45 22,84%

segon 8 25,00% 24 75,00% 32 16,24%

Segon cicle
tercer 9 16,10% 47 83,90% 56 28,43%

quart 7 10,90% 57 89,10% 64 32,49%

Total 38 19,30% 159 80,70% 197 100,00%

Edat: mitjana primer cicle: 20 ± 4           Edat: mitjana segon cicle: 23 ± 4

Taula I. Distribució de la població 
enquestada per curs i sexe (n=197)

ConclusionsConclusions

Facultat de Farmàcia
BCN, 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013 

IntroduccióIntroducció

ObjectiusObjectius MetodologiaMetodologia
Disseny epidemiològic transversal 

Unitat de mostreig: assignatures del grau/llicenciat. de 
Farmàcia de la UB.

Instrument de recollida de dades: enquesta OMS i adaptada 
per la Generalitat de Catalunya i el departament de Salut
Pública. 

Pla docent de les assignatures:  Microbiologia, Parasitologia i 
Salut Pública.

Nombre de la població enquestada: 197

Andreu X.1, Fuentes M.2, Molina M.C.3
1Estudiant de TFG, 5è curs. Facultat de Farmàcia.
2Departament de Salut Pública, UB.
3Departament  de Mètodes de Recerca i Diagnòstic en Educació, UB.



INTRODUCCIÓ

La disponibilitat a l’accés de determinats grups de fàrmacs permeten a la població consumir medicaments sense necessitat de prescripció mèdica partint dels paràmetres d’indicació i seguretat

farmacològica per resoldre determinats trastorns de salut. Aquest tipus de consum és anomenat automedicació responsable, definit per la OMS com la selecció i l’ús de medicaments per part

de l’usuari per al tractament de malalties o símptomes reconeguts per ell mateix (WHO, 2002). Identificar quin és el grau de consum de fàrmacs amb o sense prescripció mèdica entre els joves

universitaris permet conèixer el grau de responsabilitat en relació la salut d’un mateix. Si a més aquests estudiants són de ciències de la salut, pot observar-se si l’aprenentatge assumit durant la

seva formació sobre els fàrmacs, les seves indicacions i aspectes sobre un consum segur fan canviar conductes en relació a estudiants d’àrees no sanitàries.

OBJECTIUS

Integrar docència i investigació en l’àmbit del consum de fàrmacs i l’ús de teràpies complementàries pels estudiants universitaris d’Infermeria i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

davant els trastorns de salut.

Puig M*, Moreno M.C**, Falcó A**, Garrido E*, Solà M *, Roca M*, Torres P*, Úbeda I*. 
Grup de Recerca Infermeria i Societat UB – GRIS

*Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil. **Departament d’Infermeria Medicoquirúrgica. Escola 

Universitària  d’Infermeria. Universitat de Barcelona. Feixa Llarga, s/n. 08907- L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). E- mail:

monpuigllob@ub.edu.
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INTEGRACIÓ DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ: AUTOMEDICACIÓ I ÚS DE TERÀPIES 
COMPLEMENTÀRIES EN ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

davant els trastorns de salut.

L’objectiu general de recerca va ser: Analitzar el consum de fàrmacs i l’ús de teràpies complementàries dels estudiants universitaris d’Infermeria i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

davant els trastorns de salut.

• Els objectius específics van ser:

� Identificar i comparar l’ús de fàrmacs i teràpies complementàries entre els estudiants d’Infermeria i els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses davant de diversos

trastorns de la salut.

� Identificar les fonts de recomanació dels fàrmacs que utilitzen aquests estudiants.

METODOLOGIA

Estudi observacional, descriptiu i transversal. L’àmbit de l’estudi va ser la Facultat de Ciències Econòmiques i l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona durant el període de gener a juny

del 2011. La mostra d’estudi la van configurar els estudiants de primer de Grau d’ADE i d'Infermeria. La mostra va ser constituïda pel total de la cohort 2010. El criteri d’inclusió era estar

matriculat al curs acadèmic 2010/2011 en l’ensenyament corresponent i com a criteri d’exclusió es va considerar que no entressin a formar part de l’estudi els estudiants dels programes de

mobilitat internacional (Erasmus, Sèneca, etc). L’instrument utilitzat va ser un qüestionari d’elaboració pròpia.

RESULTATS 

La mostra va ser de n=840; n=534 (63,8%) de la Facultat d´Economia i Empresa i n=303 (36,2%) de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. La mitjana d’edat fou de 21 anys (DS=5.3 )

i rang (18-58) anys. El 37,8% (n=317) eren homes i el 62,2% (n=523) dones. El 61,5% (n=515) estudiava i el 38,5% (n=322) estudiava i treballava. Un 94,6% (n=795) dels estudiants consumien

algun fàrmac, tot i que majoritariament ho feien de manera ocasional, excepte en el cas de malalties cròniques que ho feien habitualment. Els trastonrs de salut més freqüents es classifiquen a

la taula 1. Els sis farmacs més utilitzats per els estudiants van ser els analgèsics en un 80.79% (figura 1).

Taula 1. Trastorns de salut més freqüents Figua  1. Fàrmacs més utilitzats
� Majoritàriament els estudiants utilitzaven el fàrmac adient al

trastorn de salut que tenien, però, es va trobar que en algunes

ocasions no hi havia concordança entre el fàrmac utilitzat i la funció

per a la qual s’utilitzava, com era el cas de les vitamines, que el 82,4%

les prenia per recuperar-se del desgast físic i psíquic i millorar el

80,7%

n:67816,7%
n:140

16,4%
n:138

11,4%
n:96 Analgèsics

Antibiòtics 

Físics: mal de cap, malestar, reflux gàstric, refredat, 

angines,  problemes hormonals, asma, 

restrenyiment, diabetis, dolor, retenció de líquids, 

al·lèrgies.

Psíquics: depressió, estrés, ansietat, insomni.

Taula 2. Teràpies complementàries utilitzades segons trastorn de salut

CONCLUSIONS

�Hi ha automedicació en els estudiants dels dos centres universitaris sobretot en el cas d’analgèsics i vitamines. Les teràpies complementàries, excepte la homeopatia,  s’utilitzen sense 
prescripció d’un professional sanitari. 

�Els fàrmacs més consumits  són els analgèsics.  Els estudiants d’ADE consumeixen més fàrmacs que els estudiants d’Infermeria. En canvi els estudiants d’Infermeria utilitzen més teràpies 
complementàries que els estudiants d’ADE.

En base als resultats l’objectiu docent serà fomentar la competència transversal “Capacitat d’aprenentatge i Responsabilitat” relacionada amb la integració dels coneixements necessaris per

poder cuidar-se i prevenir riscos. Els resultats de l’estudi es comunicaran a través del Campus Virtual als alumnes de les dues facultats (assignatures a concretar pels professors dels dos centres) i

aniran acompanyats d’un feed-back amb recomanacions sobre l’ús responsable de fàrmacs i teràpies complementaries.

BIBLIOGRAFIA:  World Health Organization. (2002) Promoting rational use of medicines: core components. Geneva: WHO Policy Perspectives on Medicines. 

Teràpies Trastorns % n

Naturopatia Estrès/ angoixa

Millorar el benestar general

43,3

16,4

29

11

Homeopatia Refredats

Altres motius (els agrada, perqué 

funciona…)

24,4

22,2

11

10

Acupuntura Dolor

Estrès/angoixa per relaxar-se

38,5

27,3

10

6

Osteopatia Dolor 

Recuperació postural

84,2

15,8

16

3

rendiment.

� Cal destacar el consum dels antidepressius, tot i que eren poc

utilitzats, un 1,3% (n=11), només el 71,4% van ser recomanats pel

metge, sent un 28,6% dels casos ells mateixos o els amics qui els ho

va recomanar. Un 20,6 % utilitzava teràpies alternatives, essent les

més utilitzadas la naturopatia i l’ homeopatia (taula 2).

� Al comparar els dos centres universitaris es van observar com a diferències significatives: els estudiants

d’ADE consumien més fàrmacs (P=0,03), que els estudiants d’Infermeria. En canvi els estudiants d’Infermeria

utilitzaven més teràpies complementaries (P=0,02) que els estudiants d’ADE.

� Quant a les recomanacions dels fàrmacs, els metges recomanen l’ús del fàrmac entre un 35%-90%; els

familiars i els estudiants entre el 1%-36% i els farmacèutics entre el 2%-18%. Respecte a les recomanacions

de teràpies complementàries van ser proposades en primer lloc pels familiars i amics, tot i que en el cas de

l’ homeopatia ho va fer en primer lloc el metge.

49,1%

n:412

41,9%
n:352

Antigripals

Anticonceptius

Antiàcids 

Antialèrgics 

Psíquics: depressió, estrés, ansietat, insomni.

Altres respostes: inespecífic, per a millorar el 

rendiment (vitamines), per a millorar el  benestar.
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1Profesores del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Barcelona. 
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ASIGNATURA:   FARMACIA GALÉNICA III Y GESTIÓN 
DE LA CALIDAD.

TIPO: ASIGNATURA OBLIGATORIA DE LA 
MENCIÓN INDUSTRIAL DEL GRADO 
DE FARMACIA.

CURSO: 4º CURSO

CUATRIMESTRE: 2º

Nº ALUMNOS: 150 ALUMNOS

COMPETENCIA: CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y 
COMPROMISO ÉTICO

Competencia 2: Capacidad de aprendizaje y responsabilidad

Puntos del nivel:
En la actividad,  ¿qué se hace?

(Visita laboratorio farmacéutico)

Nivel 1

1. Identificar  las  ideas  y  conceptos  básicos 
de la información.

2. Seguir  o  reproducir  un  procedimiento 
preestablecido por el profesor.

Leer  y  analizar  las  NCF  para  llegar  a 
redactar un cuestionario de auditoría.

Según las pautas del seminario redactar un 
cuestionario de auditoría.

Nivel 2

1. Ordenar y explicar de forma coherente las 
ideas y conceptos básicos.

2. Seleccionar  un  procedimiento  entre  los 
propuestos por el profesor. 

3. Intercambiar  ideas  e  información  con 
profesores y compañeros más expertos.

4. Tomar decisiones en ámbitos concretos.

Redactar cuestionario.

Trabajo  en  grupo  con  tutoría  (si  es 
necesario).

Nivel 3

1. Relacionar  e  integrar  (asimilar) 
información multidisciplinar.

2. Proponer  o  diseñar  un  procedimiento 
adecuado que resuelva una situación real 
(protocolo al tutor).

3. Reconducir  los  cambios  o  contratiempos 
que  puedan  surgir  durante  el  desarrollo 
de una actividad.

4. Tomar decisiones en ámbitos complejos. 

Durante visita: comprobar aplicación de los 
puntos del cuestionario.

Redacción del informe

Emitir  un  “dictamen” del  cumplimiento 
NCF.

El objetivo de la actividad consiste en que tras realizarla, el alumno tenga un mayor conocimiento del mundo laboral en el sector farmacéutico, así
como, un acercamiento a  la  industria  farmacéutica y al cumplimiento de  las NCF. Se  lleva a cabo el examen de la capacidad de  los alumnos para 
evaluar el cumplimiento de las normativas GMP en un entorno real como es un laboratorio farmacéutico autorizado.   Partiendo de que se trata de 
alumnos que están en su penúltimo curso de grado y que están cursando una asignatura obligatoria dentro de  la mención,  se ha considerado  la 
importancia  de  constatar  mediante  una  actividad  evaluativa  que  estén  preparados  y  conozcan  el  entorno  real  donde  se  van  a  desarrollar 
profesionalmente, más tarde. 

1
•Contacto con el laboratorio
•Octubre 2011

2
•Gestión del transporte
•Octubre de 2011

3
•Seminario previo
•Febrero 2012

4
•Preparación cuestionario
•Febrero‐Marzo 2012

5
•Visitas
•Marzo‐Abril 2012

6
•Preparación informe
•Abril‐Mayo 2012

7
•Evaluación de los informes
•Mayo‐Junio 2012

8
•Encuesta de satisfacción
• Junio‐Julio 2012

CUESTIONARIO PREVIO

NOTAS GLOBALES DEL CUESTIONARIO PREVIO

3%

24%

73%

Entre 0 y 4,99

Entre 5 y 7,99

Entre 8 y 10

INFORME

NOTAS GLOBALES DEL INFORME

18%

82%

Entre 5 y 7,99

Entre 8 y 10

NOTA FINAL ACTIVIDAD

NOTAS DE TODOS LOS ALUMNOS

1%
23%

76%

Entre 0 y 4,99

Entre 5 y 7,99

Entre 8 y 10

Preparación  de  un  cuestionario  previo  de  lo 
que  creen  los  alumnos  debe  cumplir  un 
Laboratorio  Farmacéutico  en  relación  a  las 
NCF.  La  finalidad  es  que  en  la  visita  puedan 
identificar    el  cumplimiento  de  las  NCF  y 
eventualmente los no cumplimientos

Posteriormente  a  la  visita,  los  alumnos 
redactan un  informe de auditoria  recogiendo 
los cumplimientos y no cumplimientos de NCF 
del Laboratorio Farmacéutico visitado.

La nota final de la actividad corresponde a 
un  20 %  del  cuestionario  y  un  80 %  del 
infosrme final

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PREGUNTAS
VERDADERO (DE 

ACUERDO)
FALSO (EN 

DESACUERDO)

1 ¿Interesante? 92% 8%
2¿Vale la pena? 100% 0%

3¿Actividades  previas 
útiles?

96% 4%

6¿Útil para conocer GMP? 87% 13%
7¿Útil trabajo en grupo? 89% 11%
8¿Continuidad? 100% 0%
9¿Seminario previo útil? 92% 8%

PREGUNTAS
VERDADERO (DE 

ACUERDO)
FALSO (EN 

DESACUERDO)

10¿Hace  falta  seminario 
posterior?

68% 32%

11¿Volverías a hacerla? 89% 11%

12 ¿Volverías a hacerla si 
fuera voluntaria?

91% 9%

13  ¿Volverías  para  subir 
nota?

98% 2%

14¿Transporte? 75% 25%
15¿Adecuado 15% nota? 96% 4%

16¿Mejor  examen  que 
informe?

4% 96%

‐ Como  puede  observarse  por  los  resultados  y  la  encuesta  de  satisfacción  puede  considerarse  que  la 
implementación de  la actividad ha sido un éxito, como  lo corrobora el hecho de que no se suelen obtener 
niveles  de  satisfacción    de  alrededor  de  9‐10  para  actividades  formativas  obligatorias  y  evaluativas  en  el 
ámbito universitario.

‐ Objetivamente también puede apreciarse una mejora en los resultados (notas) que es muy claro en las notas 
finales  ya  que  se  ha  provocado  un  desplazamiento  hacia  el  nivel  superior  (notable)    de  un  16,3% 
aproximadamente.

‐ Se  puede  concluir  que  se  han  cumplido  holgadamente  los  objetivos previstos  y  ya  se  ha  comenzado  a 
organizar la actividad para el próximo curso 12/13. 

Poster presentado en  las “7ª Trobada de 
Professors de Ciències de la Salut”



AVALUACIÓ DEL CURS DE DERMOFARMÀCIA PER A LA IDENTIFICACIÓ D’ACCIONS DE 
MILLORA DE LA DOCÈNCIA 

Del Pozo A., Viscasillas A., Juvé J., Halbaut L. 
Dept. Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Facultat de Farmàcia (UB). 

apozo@ub.edu  

Es dissenya un qüestionari per avaluar l’opinió dels alumnes de l’assignatura de Dermofarmàcia, optativa del grau de Farmàcia, sobre les 
sessions i activitats que van conformar el curs 2011-12 (1er en la implementació de l’assignatura). S’avalua el  grau de satisfacció dels alumnes, 
viabilitat  i interès del programa, a fi de plantejar eventuals accions de millora. 

S’avaluarà la viabilitat dels ajusts docents proposats pels estudiants pel proper curs 2013-2014, si bé resulta poc viable la seva implementació 
en raó del baix nº de crèdits [es redueixen de 4,5 a 3 en el nou de pla de estudis, conservant però, un nº de alumnes massa elevat (60) el que 
dificulta la realització de les sessions teòric-pràctiques demandades]. 
L’alumnat sembla haver assumit el interès de la matèria cursada així com la possible diversificació que a nivell professional pot representar per 
al farmacèutic, donat que d' una banda els interessa aprofundir en els aspectes de caire assistencial o de consell, i de l’altra veuen interessant 
també els aspectes científics i tecnològics implicats en la matèria objecte d’estudi. 
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El qüestionari fou respost per un 94,5% dels alumnes matriculats (84,6% dones d’entre 22-23 anys i un 34% amb feina, principalment en  
oficina de farmàcia). 

Opinió general desprès d’haver cursat l’assignatura 

La dermofarmàcia en el context de la formació científica 
tecnològica i assistencial del farmacèutic 
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE DE TIPUS APLICATIU 
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La estrategia docente basada en casos clínicos ha sido de gran utilidad en los últimos años para n uestro equipo docente y se ha aplicado tanto a estu diantes de grado 
(Castellote y col., 2007; Franch y col., 2007; Pérez- Cano y col., 2009; Castell y col., 2010 ) como de posgrado ( Castell y col., 2012 ). 

Durante el curso 2010/2011 (2010PID-UB38), el objetivo general se ha centró en diseñar una estrate gia de aprendizaje de tipo funcional (preguntas guía y estudio de casos), que 
permita el desarrollo de la competencia transversal  "capacidad de aprendizaje y responsabilidad", que pueda implementarse en el entorno del Campus Virtua l UB y forme parte 
de la evaluación continuada de asignaturas de grado  y posgrado. La consecución de este objetivo genera l se puede desglosar en los siguientes objetivos es pecíficos:

OBJETIVO Implementar las 
actividades anteriores en el 
Campus Virtual UB como 
elementos constitutivos de  la 
evaluación continuada y permitir 
una retroalimentación adecuada.

OBJETIVO 1. Aplicar una estrategia que promueva el 
aprendizaje de memorización y comprensión mediante 
actividades de aprendizaje basadas en la comprensió n 
de un texto con preguntas guía, para fomentar el 
trabajo autónomo y la competencia transversal de 
capacidad de análisis y síntesis.

BJETIVO 2.  Desarrollar una estrategia que favorezca 
la aplicación del aprendizaje adquirido en la actividad 
anterior mediante el estudio de casos , para fomentar las 
competencias transversales de aplicación de los sab eres 
a la práctica y la capacidad de toma de decisiones y de 
adaptación a situaciones nuevas.

DiseDiseñño y contextualizacio y contextualizacióón de actividadesn de actividades

Actividad 1: Actividad 1: ““TextoTexto””

Actividad 2: Actividad 2: ““Caso ClCaso Clííniconico””

Actividad 3: Actividad 3: ““Prueba finalPrueba final””

- Objetivos y planteamiento
- Diseño de las actividades y encuestas de opinión
- Implementación en el Campus Virtual

APLICACIÓN

APLICACIÓN

- ASIGNATURA: Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
- MÁSTER: Nutrició i Metabolisme (URV/UB)
- Nº ESTUDIANTES:  25 graduados/diplomados/licenciados

AplicaciAplicacióón a Gradon a Grado AplicaciAplicacióón a Posgradon a Posgrado

- ASIGNATURA: Fisiologia i Fisiopatologia II
- GRADO: Farmacia
- Nº ESTUDIANTES:  344 estudiantes de 4º semestre

- Trabajo individual basado en la comprensión de un t exto 
diseñado ad hoc (sobre alergias alimentarias)

- Prueba de tipo V/F en el Campus Virtual
- Retroalimentación a través del Campus Virtual
- Ponderación: 5% (grado) y  20% (posgrado)

- Trabajo individual (posgrado) o en pareja (grado): intercambio de 
conocimientos y toma de decisiones.

- Entrega del informe (6 actividades, 18 apartados)
- Retroalimentación en seminario resolutivo (confront ación de resultados)
- Corrección transversal por el equipo docente
- Ponderación: 15% (grado) y 65% (posgrado)

Indicadores cuantitativosIndicadores cuantitativos Indicadores cualitativosIndicadores cualitativos

- Identificación de puntos clave
- Inclusión de: preguntas de contenidos de actividade s 1 y 2 

(grado y posgrado), y basadas en resolución de caso s 
clínicos (grado)

- Confirmación del aprendizaje
- Ponderación: 50% (grado) y 15% (posgrado)

Los indicadores cuantitativos se basan en los resul tados 
obtenidos en las tres actividades desarrolladas y e n la 
correlación entre ellas.

Los indicadores cualitativos se basan en los result ados 
obtenidos de la encuesta de opinión y dedicación fa cilitada 
por los estudiantes y que consta de 9 preguntas cer radas y 
1 abierta.

La implementación de actividades de aprendizaje de tipo funcional, preguntas 
guía y estudio de casos en grado y posgrado permite n concluir:

- Las actividades planteadas han repercutido positiva mente en la formación 
personal de los estudiantes mediante el fomento del aprendizaje de 
memorización, comprensión y la aplicación de los sa beres a la práctica 
(objetivos 1 y 2).

- El proyecto planteado ha demostrado su utilidad y a plicabilidad a través del 
Campus Virtual y en el marco de la evaluación conti nuada de la asignatura tanto 
en grupos numerosos de estudiantes de grado como en  grupos reducidos de 
posgrado (objetivo 3).

- Las actividades planteadas han sido valoradas muy p ositivamente por la gran 
mayoría de estudiantes, ya que las consideran inter esantes, de gran utilidad 
para su formación personal y se muestran satisfecho s de la experiencia 
realizada.

El análisis de la evaluación realizada sobre la est rategia de aprendizaje funcional 
desarrollada aporta evidencias que constatan su uti lidad y aplicabilidad. Las 
actividades implementadas constituyen una estrategia de gran utilidad para el 
aprendizaje  de forma aplicada e integradora.

2010PID-UB38

Calificación Act.1 Act.2 Act.3

Grado 9,6 ± 0,1 8,1 ± 0,2 8,3 ± 0,3

Posgrado 9,2 ± 0,1 7,3 ± 0,1 5,9 ± 0,1 Puntuación 
(1-5)

Ayuda de la 
Act.1 a 

comprender 
contenidos

Aplicabilidad 
de Act.1 sobre 

Act.2

Ayuda de 
Act.2 a 

complementar 
contenidos

Grado 3,9 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,9 ± 0,1

Posgrado 4,1 ± 0,1 3,7 ± 0,1 4,6 ± 0,1

Puntuación 
(1-5)

Utilidad Interés Satisfacción

Grado 3,7 ± 0,1 3,7 ± 0,1 3,4 ± 0,1

Posgrado 4,8 ± 0,1 4,7 ± 0,1 4,7 ± 0,1
< 0,5 h 0,5 - 1 h 1 - 2 h 2 - 3 h > 3 h
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Los estudiantes dispusieron del 
texto  durante 2 semanas y 
pudieron resolver el cuestionario 
a través del Campus Virtual a lo 
largo de 36h.

El cuestionario estaba formado por 50 
preguntas agrupadas en 10 categorías que 
aparecían aleatoriamente para cada estudiante 
con el objetivo de minimizar repeticiones.

La puntuación media obtenida por los estudiantes fu e muy 
elevada en la primera actividad (grado y posgrado) y algo 
inferior en la actividad basada en el caso clínico.  La tercera 
actividad (prueba final) incluía todos los contenid os de la 
asignatura.

En grado, las cuestiones relativas a las dos primer as 
actividades incluidas en la prueba final fueron inf eriores a 
la nota global, aunque se correlacionan positivamen te con 
ambas actividades.

La dedicación del estudiante a la actividad 1 fue i nferior a 
3h en el 90% de los casos (izquierda), mientras que  el 80% 
de los estudiantes invirtió entre 5-15h para la reso lución de 
la actividad 2 (derecha).

Dedicación Act.1 Dedicación Act.2

Los resultados de la encuesta de opinión muestran c omo 
los estudiantes afirman que las actividades plantea das 
facilitan el aprendizaje y comprensión de los conte nidos. 
Además manifiestan que el aprendizaje adquirido dur ante 
una actividad ha sido de aplicación en las posterio res.

Tanto los estudiantes de grado como de posgrado opi naron 
que las actividades realizadas fueron útiles e inte resantes. 

Globalmente, todos los estudiantes (posgrado > grad o) 
mostraron un elevado grado de satisfacción con la 
experiencia realizada.

Se elaboró un caso basado en una historia clínica re al (evolución y 
variables)  que permitió al estudiante trabajar  la semiología, interpretación 
de pruebas analíticas, etiopatogenia, tratamiento, evolución, pronóstico y 
atención farmacéutica de las alergias alimentarias.

Objetivo 1Objetivo 1 Objetivo 2Objetivo 2 Objetivo 3Objetivo 3



L'aprenentatge basat en problemes (ABP) és una estratègia d'ensenyament que inverteix l'organització tradicional dels
processos d'aprenentatge. Habitualment, en primer lloc i de forma molt diversa, s'exposen els objectius; tot seguit, a
través d'un conjunt heterogeni d'activitats, es presenta la informació pertinent, es treballa el marc conceptual.
Posteriorment, però no sempre, es promou l'aplicació del coneixement adquirit en el marc de la resolució d'un
problema. En canvi, en l´ABP, primer es presenta el problema, i a partir de la delimitació d'allò que ja es coneix i d'allò
que no se sap, s'estableixen els objectius, s'identifiquen les necessitats d'aprenentatge que són bàsiques, es dissenya i
se segueix un pla d'actuació, perquè al llarg del procés en què es produeix l'aprenentatge, es resolgui simultàniament el
problema (Figura 1).
Al curs 2011-2012, es va introduir la metodologia de l´aprenentatge basat en problemes (ABP) en els seminaris pràctics
de Pediatria als estudiants de 6è de Medicina. Prèviament, els Professors van realitzar un curs específic sobre ABP
organitzat per l´Institut d'Estudis de la Salut. Passat el primer curs d´aplicació de l´ABP, es pretén avaluar el grau de
satisfacció i d´aprenentatge obtinguts dels seminaris pràctics basats en l´ABP per part dels estudiants.

P27 SEMINARIS PRÀCTICS MITJANÇANT L´APRENENTATGE 
BASAT EN PROBLEMES EN L´ENSENYAMENT DE LA PEDIATRIA

Introducció i objectiu

Material i Mètodes

Resultats

Discussió

Antoni NOGUERA-JULIAN (ton@hsjdbcn.org), Clàudia FORTUNY, Juanjo GARCÍA, Jordi POU
Dept. de Pediatria, Facultat de Medicina, Hospital Sant Joan de Déu – Universitat de Barcelona

Estudi transversal i voluntari a dos grups de 80 estudiants
de 6è de Medicina, de Bellvitge i l´Hospital Clínic,
mitjançant una enquesta validada sobre ABP (adaptada
de Tang et al, 1997), i composada de 7 enunciats a
valorar de 0 (gens d´acord) a 10 (absolutament d´acord).
Anàlisi descriptiva dels resultats.

0 2 4 6 8 10

Els Seminaris ABP són INTERESSANTS
M´ho he PASSAT BÉ en els Seminaris ABP
El plantejament de casos clínics problema és MÉS FORMATIU
Al treballar en grup, hem après coses ELS UNS DELS ALTRES
En els Seminaris ABP, he après MÉS CONTINGUTS
En els Seminaris ABP, he après MILLOR els continguts
Els Seminaris ABP m´han exigit MÉS TEMPS

(GENS D´ACORD)                                      (D́ ACORD DEL TOT)

Van respondre el 41% dels estudiants. Globalment, els
seminaris pràctics basats en l´ABP (Figura 2) es van
qualificar d´interessants (nota mitjana: 6.2/10) i distrets
(7.4), i es van considerar més formatius que
l´ensenyament tradicional de l´assignatura (6.4). Es va
valorar positivament la possibilitat del treball en grup
(6.6). Respecte als continguts, els enunciats “…he après
MÉS…” i “…he après MILLOR…” es van valorar amb un 5.4
i un 6.0 de nota mitjana, respectivament. Hi va haver
unanimitat (8.4) pel que fa a la necessitat d´invertir més
temps amb la metodologia ABP. No hi ha va haver
diferències entre els grups Clínic i Bellvitge.

La metodologia ABP no canvia l´aprenentatge dels continguts de l´assignatura, però es valoren positivament
alguns aspectes de la dinàmica de treball amb l´alumne que considerem positius. El que es valora més
negativament és la necessitat de més temps de treball de l´alumne fora de l´horari lectiu.

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

Plantejament del problema

Identificació de coneixements previs, necessitats, 
recursos i accions que calen per resoldre el 

problema. Organització del procés. Planificació
de les fases i seqüenciació de les accions

Desenvolupament i regulació del procés per 
trobar respostes o explicacions (realització de 

les accions, localització i selecció de la 
informació) 

Formulació d'una resposta; justificació (ús de la 
informació, aplicació del coneixement)

Figura 1. Esquema que resumeix la metodologia ABP

Figura 2. Qüestionari utilitzat; les afirmacions dels enunciats sempre es comparen en relació a ĺensenyament tradicional



Implementació d’activitats de caràcter voluntari 

com a eina de millora de l’aprenentatge en 

grups d’estudiants nombrosos

Introducció i objectiusIntroducció i objectius

Les activitats d’avaluació continuada incloses a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I del grau de Farmàcia inclouen les pràctiques, realitzades al laboratori i a l’aula
del Campus Virtual UB, la lectura i comprensió d’un article en anglès relacionat amb aspectes de salut humana i la resolució de qüestions. Aquestes es van avaluar al llarg
del curs a través de qüestionaris realitzats de manera presencial o virtual, per finalment formar part de l’avaluació acreditativa junt amb l’examen final que inclou tot els
coneixements treballats. El fet de que totes i cadascuna de les activitats siguin qualificades i formin part de l’avaluació no facilita que l’estudiant es responsabilitzi. Cal per
tant, que certes activitats es realitzin voluntàriament pel propi interès dels estudiants (Vinardell et al., 2010). Per un altra banda, s’ha copsat que les activitats que els
estudiants consideren de més utilitat són les d’aprenentatge autoregulat. Per aquesta raó, a través del Campus Virtual UB, es van proposar activitats voluntàries referents al
45% dels continguts del temari de l’assignatura.

Així, l’objectiu general d’aquesta experiència és determinar la utilitat d’aquesta eina docent d’aprenentatge autoregulat, a través tant d’indicadors quantitatius (grau de
participació i resultats obtinguts a l’avaluació de l’assignatura) com qualitatius (enquesta d’opinió dels estudiants sobre la seva participació i grau d’utilitat).

R Martín-Venegas1,2, MP Vinardell1, V Martínez1, MC Moran1, T Cambras1, A Díez-Noguera1, M Mitjans1

Departament de Fisiologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Av. Joan XXIII, s/n. 08028 Barcelona

Grups d’Innovació Docent Consolidats UB: 1GIDCUB-11/EAF, 2GIDCUB-11/ULD

Les activitats proposades van ser de diferents tipus, però totes elles van estar

MetodologiaMetodologia

77,6

18,2
4,2

Si

No

blanc

Tal i com es desprèn dels indicadors quantitatius (Figures 2 i 3), la participació dels
estudiants ha estat molt satisfactòria.

ResultatsResultats

Les activitats proposades van ser de diferents tipus, però totes elles van estar
adreçades a afavorir l’activitat i l’assimilació activa i reflexiva del coneixement.
Podem dir que són autoformatives, perquè promouen l’autonomia intel·lectual i
d’aprenentatge, però també suggerides (Lafifte i Ferrer, 1993) ja que oferim a
l’estudiant l’oportunitat de ser més actiu i responsabilitzar-se de la seva evolució
(Vinardell et al., 2010).

Les activitats (Figura 1) estan basades en proves objectives, que inclouen:
1- Preguntes de selecció

a. De tipus resposta alterna: Vertader/Fals
b. D’elecció múltiple: a-d
c. De correspondència o aparellament
d. De localització o identificació

2- Respostes curtes concretes
3- Realització d’esquemes
4- Resolució de petits problemes o casos

Figura 2. Resposta a la pregunta “Has realitzat alguna de les activita ts
proposades?”. Els resultats s’expressen en % d’estudiants (n = 406) que han
contestat.

Figura 1. Exemple d’activitats.
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Els estudiants participen voluntàriament en la realització de les activitats, malgrat que aquestes no contribueixin a la qualificació final en el procés d’avaluació acreditativa. Es
pot correlacionar una resposta molt positiva envers una major comprensió de l’assignatura al realitzar les activitats. Finalment, observem que l’objectiu pel que es van
dissenyar les activitats s’ha complert amb escreix ja que millora les qualificacions en l’avaluació acreditativa .

ConclusionsConclusions

Figura 4. Resposta a la pregunta “En quin grau aquestes activitats t’h an
ajudat a entendre els continguts de les classes de teoria”. Els resultats
s’expressen en % d’estudiants (n = 406) que han valorat la utilitat de les
activitats.

Figura 6. Distribució de les qualificacions dels estudiants als curs os 2010-11 i 2011-12.
Els resultats s’expressen en % d’estudiants.

L’avaluació qualitativa s’ha realitzat mitjançant una enquesta de satisfacció als
estudiants. Els resultats es mostren a la Figura 4.

Finalment, s’ha verificat l’aprofitament de les activitats comparant les
qualificacions obtingudes aquest curs (2011-12), amb les obtingudes el curs
passat (2010-11), tal i com es mostra a la Figura 6.
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Figura 3. Resposta a la pregunta “Indica quantes activitats has
realitzat”. Els resultats s’expressen en % d’estudiants (n = 406) classificats
segons el número d’activitats realitzades. Un 22,9 % dels estudiants enquestat
ha deixat la pregunta en blanc.

Figura 5. Efecte de la intervenció sobre la qualificació dels estudia nts durant el curs
2011-12. S’ha comparat la distribució de les qualificacions de la part del temari amb activitats
voluntàries (amb intervenció), front la part del temari sense activitats (sense intervenció). Els
resultats s’expressen en % d’estudiants. L’anàlisi estadística mostra l’existència de diferències
significatives entre els dos grups de qualificacions (p < 0,01; t d’Student).
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VALORACIÓ DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA A 

L’ASSIGNATURA DE FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA III  

DEL GRAU DE FARMÀCIA 

L’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de 

Farmàcia es cursa durant el 1r semestre del 3r curs, amb 

posterioritat a les assignatures Fisiologia i Fisiopatologia I i 

II, i inclou continguts de les matèries d’anatomia, fisiologia i 

fisiopatologia corresponents als sistemes respiratori, renal, 

endocrí i reproductor, així com els mecanismes de 

termoregulació. El curs en que es va començar a impartir, el 

2010-2011, es van dissenyar una sèrie d’activitats 

d’aprenentatge orientades a la realització d’una avaluació 

continuada que havia de permetre avaluar coneixements i 

habilitats així com competències transversals com són la 

capacitat per analitzar i interpretar un text científic en anglès, 

buscar informació i relacionar el seu contingut amb els 

coneixements adquirits en les assignatures anteriors. 

Les activitats d’aprenentatge inclouen:  

a) Prova intermèdia, aplicada en format diferent en els dos 

cursos analitzats. En el primer curs (2011-2012), el dia de la 

prova els estudiants varen desenvolupar dues de les vint 

activitats plantejades prèviament pel professor a través del 

Campus Virtual (CV). En el segon curs s’ha dut a terme una 

prova amb preguntes test sobre els continguts de classe i 

una pregunta a desenvolupar sobre una situació fisiològica 

especial, que permet la integració amb continguts de 

fisiologia i fisiopatologia dels sistemes estudiats a les 

assignatures prèvies.  

b) Seminaris sobre sistemes orgànics, que tenen com a 

objectiu la discussió sobre la resolució de preguntes i 

exercicis plantejats prèviament a l’estudiant a través del CV. 

c) Anàlisi d’un text i cas clínic en anglès sobre una 

malaltia concreta, que permet profunditzar en l’estudi d’una 

patologia, estudiant la seva afectació sobre els diferents 

sistemes orgànics i relacionar allò après amb coneixements 

previs. A més a més, requereix la comprensió del text en 

anglès. 

d) Classes pràctiques, realitzades al laboratori i a l’aula 

d’informàtica, on s’han introduït pràctiques noves amb 

suports determinats. 

Pelegrí C1, Martín-Venegas R2,3, Moreno JJ2, Rabanal M1, Pérez-Bosque A1, Vilaplana J1, Ferrer R3 

Departament de Fisiologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona 

Grups d’Innovació Docent Consolidats: 1GIDCUB-11/MFF, 2GIDCUB-11/EAF, 3GIDCUB-11/ULD 

Figura 1. Valoració del grau d’utilitat de 

la Prova intermèdia com a eina 

d’aprenentatge.  Curs 2011-2012.  

PROVA INTERMÈDIA 
 

 

En el curs 2011-2012, els estudiants van considerar que 

la Prova intermèdia els havia ajudat a entendre i a 

assimilar els continguts dels sistemes respiratori i renal 

(Figura 1). Basant-nos en les observacions dels 

estudiants a l’enquesta, en el curs 2012-2013 es va 

redefinir la prova posant preguntes test sobre els 

continguts tractats fins al moment, i una pregunta de 

desenvolupament sobre un seminari del “mal d’altura”, 

que va permetre relacionar diferents sistemes orgànics. 

En aquest curs, el 93% dels estudiants van valorar 

positivament la introducció de les preguntes test (Figura 

2). A més a més, un 48% creuen que el seminari els ha 

ajudat a relacionar els coneixements amb continguts de 

les assignatures prèvies de Fisiologia i Fisiopatologia 

(Figura 3).  
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Els resultats de l’enquesta adreçada als estudiants ens ha 

permès conèixer el seu grau de satisfacció respecte a les 

activitats plantejades per a la comprensió i estudi dels 

continguts de l’assignatura. Dels resultats obtinguts en les 

enquestes se’n desprenen les consideracions que es mostren 

a continuació. 

 

   

 

a.  La prova intermèdia els és d’utilitat i el seminari del “mal 

d’altura” permet relacionar els continguts amb els apresos 

en assignatures prèvies.  

 

b. Els seminaris dedicats a cada sistema orgànic són molt 

útils i troben convenient fer-ne un per a cada sistema.  

 

c.  L’anàlisi d’un text i cas clínic és una bona eina 

d’aprenentatge que els permet profunditzar en l’estudi d’una 

patologia i relacionar allò après amb coneixements previs. A 

més a més, valoren positivament el lliurament del text en 

anglès. 

d.  Les pràctiques els són útils per assimilar els continguts 

teòrics i que seria beneficiós disposar de material digitalitzat 

per preparar-la adequadament i també per assimilar els 

coneixements obtinguts durant la realització de les 

pràctiques.  

 

e. L’anàlisi de les dades ens ha permès modificar algunes 

d’aquestes activitats de cara al proper curs amb l’objectiu 

de millorar les competències dels estudiants en Fisiologia 

i Fisiopatologia. 

 

Introducció 

Per assolir l’objectiu s’ha dissenyat una enquesta d’opinió que 

s’ha utilitzat, conjuntament amb els resultats obtinguts a 

l’avaluació acreditativa, per anar definint anualment les 

diferents activitats. Aquesta experiència s’ha dut a terme en dos 

cursos acadèmics: 2011-2012 i 2012-2013. En el primer  han 

respost l’enquesta un total de 248 estudiants dels 262 

matriculats, i en segon 343 alumnes dels 355 matriculats. Els 

resultats que se’n deriven, doncs, són representatius de gairebé 

el 95 % dels estudiants. Cada pregunta de l’enquesta, 

l’estudiant la podia valorar de l’1 al 4 (1=gens, 2=poc, 

3=bastant, 4=molt). L’enquesta s’ha realitzat el mateix dia de 

la darrera activitat presencial per tal de garantir la participació 

dels estudiants 

Metodologia 

Resultats 

SEMINARIS 
 

En el curs 2011-2012, un 80% dels estudiants van 

considerar que el seminari sobre el sistema endocrí els 

havia ajudat a entendre i a assimilar els continguts 

d’aquest sistema (no es mostra). A més, un 80% van 

opinar que seria útil fer un seminari sobre cada sistema 

estudiat (Figura 4). En el curs 2012-2013 es va introduir 

un seminari similar sobre el sistema reproductor. Aquests 

dos seminaris (Figura 5, endocrí; Figura 6, reproductor) 

també van ser molt ben valorats. 

ANÀLISI D’UN TEXT I CAS CLÍNIC 
 

En el curs 2011-2012, un 90% dels estudiants van 

considerar que aquesta activitat, dedicada a l’estudi de la 

síndrome de Cushing, els havia ajudat a entendre i a 

assimilar els continguts d’aquesta malaltia (Figura 7). A 

més, un 54% opinaven que els havia servit per repassar 

continguts previs (no es mostra). El curs 2012-2013, es va 

repetir l’activitat però centrada en l’hipertiroïdisme. Un 84%  

van opinar que els havia ajudat a entendre aquesta 

malaltia (no es mostra) i un 57% van opinar que l’activitat 

els havia servit per repassar continguts previs (Figura 8). 

Respecte a la conveniència de que l’activitat es lliurés en 

anglès, un 63% ho valorava positivament (Figura 9). 

PRÀCTIQUES 
 

En el curs 2011-2012, un 70% dels estudiants van 

considerar que la pràctica d’histologia els havia ajudat a 

entendre i a assimilar els continguts de teoria relacionats 

(Figura 10). Els curs 2012-2013, a més a més els hem 

preguntat si seria útil disposar d’imatges d’histologia abans 

i després de la realització de la pràctica. Un 84% opinen 

que seria útil disposar de les imatges abans de la pràctica 

(Figura 11) i un  83% consideren que els agradaria 

disposar-ne després (Figura 12).  
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Figura 2. Valoració de la introducció de 

preguntes test sobre els sistemes 

respiratori i renal a la Prova intermèdia.  

Curs 2012-2013.  
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Figura 3. Valoració del seminari del 

“mal d’altura” com a eina per relacionar 

els coneixements adquirits amb 

continguts previs de Fisiologia i 

Fisiopatologia. Curs 2012-2013.  

Figura 4. Valoració del grau d’utilitat 

dels Seminaris com a eina 

d’aprenentatge.  Curs 2011-2012.  
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Figura 5. Valoració del grau d’utilitat 

del Seminari del sistema endocrí com a 

eina d’aprenentatge.  Curs 2012-2013.  

Figura 6. Valoració del grau d’utilitat 

del Seminari del sistema reproductor 

com a eina d’aprenentatge.  Curs 

2012-2013.  

Figura 7. Valoració del grau d’utilitat de 

l’anàlisi d’un text i cas clínic com a eina 

d’aprenentatge.  Curs 2011-2012.  
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Figura 8. Valoració de l’anàlisi d’un text 

i cas clínic com a eina per relacionar 

els coneixements adquirits amb 

continguts previs de Fisiologia i 

Fisiopatologia. Curs 2012-2013.  

Figura 9. Valoració del lliurament en 

anglès de l’anàlisi d’un text i cas clínic. 

Curs 2012-2013.  

Figura 10. Valoració del grau d’utilitat 

de la pràctica d’histologia com a eina 

d’aprenentatge.  Curs 2011-2012.  
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Figura 11. Valoració de poder disposar 

d’imatges de la pràctica d’histologia 

amb anterioritat a la realització de la 

pràctica.  Curs 2012-2013.  

Figura 12. Valoració de poder disposar 

de les imatges de la pràctica 

d’histologia amb posterioritat a la 

realització de la pràctica.  Curs 2012-

2013.  

Conclusions 

L’objectiu d’aquest treball és copsar el grau de satisfacció 

dels estudiants sobre les diferents activitats 

d’aprenentatge proposades durant el curs.  

Objectiu 
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