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INTRODUCCIÓ: la implementació de l’assignatura en el 

Grau de Farmàcia ha suposat pensar en una nova estratègia per tal 
de desenvolupar algunes competències transversals de la 
Universitat de Barcelona i afavorir en els alumnes la integració dels 
coneixements. 
Els professors, de les unitats i grups d’innovació docent de 
Farmacologia i de Toxicologia, vam estimar quins continguts eren 
imprescindibles, constatant que alguns d’ells s’impartien ja en 
altres assignatures, i vam adoptar la següent estratègia: 
1) re-elaborar els continguts ja impartits i emmarcar-los en l’entorn 
de la indústria farmacèutica; 2) presentar nous continguts; i 
principalment, 3) elaborar una bateria d’activitats centrades en el 
procés de R+D+i d’un fàrmac concret, el dabigatran. El disseny i el  
desenvolupament de les activitats s’han elaborat en base al 
European Public Assessment Report (EPAR) per el dabigatran i l’ 
NDA (New Drug Application) a la FDA per la seva autorització.

OBJECTIU: dissenyar una sèrie d’activitats que 

permetessin a l’alumne  aplicar els  coneixements adquirits 
sobre farmacologia, toxicologia, biotecnologia i disseny de 
fàrmacs, al procés de R+D+i de nous fàrmacs.

DESENVOLUPAMENT:
1.- Decidir quin fàrmac seria el fil conductor
2.- Introduir un tema específic a l’assignatura “Alternatives 
farmacològiques” per tractar les patologies per les quals s’havia 
aprovat el fàrmac elegit
3.- Dissenyar una activitat de “reprofiling” basada en la diana 
farmacològica escollida
4.- Dissenyar una activitat de cerca d’informació en 
desenvolupament de nous fàrmacs
5.- Dissenyar sis activitats què, utilitzant la informació real 
existent , i treballant en grup, fessin que els alumnes 
s’endinsessin en el món del desenvolupament i registre d’un nou 
fàrmac.
6.- Dissenyar una enquesta d’opinió dels alumnes amb l’objectiu 
d’obtenir inputs per millorar l’assignatura després de cada edició. 

AVALUACIÓ: 
La qualificació final de l’assignatura es  va determinar segons les 
ponderacions  següents:-

PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS: 
S’han programat 6 activitats (3 a 8), que corresponen a 6 sessions 
a l’aula:
Distribució dels alumnes en grups de treball, utilitzant una wiki 
del Campus Virtual, de manera lliure i durant les dues primeres 
setmanes del curs. Programació de les presentacions orals. Guió i 
material de treball. 

Com estratègia de suport, es va crear un blog per cada una de les 
8 activitats (2 individuals i 6 en grup), accessible des del Campus 
Virtual de l’assignatura a l’enllaç (http://fitrdi.blogspot.com.es/). 
L’estructura del blog pretén  preservar-lo de la cerca simple i es 
divideix en apartats específics  per a cada activitat.
Els objectius del blog són: Vehicular la relació professor – alumne, 
afavorir la comunicació entre els alumnes, posar en comú dubtes 
que puguin ser solucionats pels docents o per altres companys.

Resultats acadèmics en percentatge de la 1ª i 2ª 

convocatòria de la assignatura de Farmacologia i 

Toxicologia en R+D+i

Resposta a les preguntes d’opció múltiple sobre 

alguns dels aspectes del desenvolupament de 

l’assignatura Farmacologia i Toxicologia en R+D+i

Opinions dels estudiants respecte a la 

disponibilitat del blog per les consultes 

sobre les activitats

% d’hores dedicades per l’estudiant a preparar 

i elaborar les activitats individuals obligatòries 

(1 i 2) i les activitat en grup (3 a 8).

CONCLUSIONS:
1.- La implementació de l’assignatura ha fet que els professors 
reflexionin sobre la utilització de conceptes exposats en assignatures  
anteriors.
2.- Els alumnes, al llarg de les activitats han de prendre decisions i 
aplicar coneixement, fugint doncs de la pura rutina memorística.
3.- Treballar un exemple com el desenvolupament del dabigatran, 
estudiant la documentació real, resulta dificultós per l’alumne, però 
l’aproxima a la realitat.
4.- Aquest tipus de docència suposa un major esforç pel professorat, 
que es veu compensat per la bona opinió dels alumnes.


