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Es dissenya un qüestionari  que pretén recollir l’opinió dels alumnes 

d’avaluació continuada (77% dels matriculats) de FMO, assignatura 

obligatòria de Menció Farmàcia Assistencial i Anàlisi Clíniques (5è

curs del grau de Farmàcia), sobre les sessions i activitats que van 

conformar el curs 2011-12  (1er en la implementació de 

l’assignatura).

Avaluar el grau de satisfacció dels alumnes i la 

viabilitat  i interès del programa, per tal de 

realitzar eventuals accions de millora. 

Objectiu



Contesta el 90,7% (108 alumnes) del total de 

matriculats, repartits en 3 grups de docència. 

El 80% dels enquestats són dones  d’entre 22-

23 anys. El 36% treballa en oficina de farmàcia.

Resultats



Mètode



Mètode



Interès del temari

Resultats



Exposició del temari

Resultats



Resultats

3 sessions x 3 h per cada grup d’alumnes; es treballa en 

grups de quatre.



Resultats

Activitat Hores

Activitats presencials

Teoria 18

Pràctiques de laboratori 9

Seminari 3

Treball tutelat/dirigit

Resolució de casos pràctics 

d’interpretació i elaboració de 

documentació de diferents casos reals de 

prescripcions de medicaments oficinals i 

magistrals.

45



Concepte “formulació magistral “ i la seva vinculació a la Universitat

Resultats



Resultats

Altres comentaris relacionats amb l’ assignatura



L’assignatura ha satisfet les expectatives del 70% dels 

estudiants, amb un marcat interès pel seu futur professional. 

Els aspectes regulatoris i de gestió els semblen menys 

transcendents enfront als temes relacionats amb la 

dispensació/consell al pacient que centren el seu interès, 

quedant entremig els temes de tipus “galènic”. 

Un 49% proposa incloure seminaris d'anàlisi y resolució de 

casos pràctics, i un 13% afegir un nou tema: Descriptiva de 

p.a. més formulats actualment. 

En referència a la metodologia docent, un 91% reivindica 

incorporar pràctiques de camp. El sistema d’avaluació

continuada resulta satisfactori pel 90%, la càrrega de treball 

assumible pel 80% i el ratio hores/crèdit correcte pel 60%

Conclusions



Els resultats obtinguts s’han tingut en compte en el pla docent 

de FMO del curs 2012-2013. En raó de la seva coherència, s’han 

inclòs tant la sessió teòrica demandada como un seminari 

experimental de casos pràctics realitzat segons la tècnica del 

“role play”.

Conclusions


