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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). 
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