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1. Introducció 

  

1.1. Introducció al primer any de màster 

El màster de docència universitària per a professorat novell s’inclou dintre del Pla marc 

Horitzó 2020, el qual té dos objectius principals: esdevenir (1) una Universitat de prestigi 

internacional i (2) una Universitat compromesa amb la societat. Per aconseguir aquests 

objectius una de les accions que s’han dut a terme ha sigut continuar amb la formació del 

professorat novell a través d’aquest màster (pw.1). 

Així com les antigues llicenciatures s’han adaptat al nou Espai Europeu d’Estudis 

Superiors (EEES), el professorat ha d’adaptar-se també a questa nova d’ensenyament, centrat 

en l’alumne i en l’adquisició de competències com a objectius d’aprenentatge. De la mateixa 

manera, també s’ha establert les competències bàsiques que un professor universitari hauria 

de tenir per donar una docència de qualitat. Segons el grup interuniversitari de formació 

docent (pw.2) les competències bàsiques del perfil docent del professorat universitari són les 

següents de forma breu: 

1.- Competència interpersonal (CI): promoure l’esperit crític, la motivació i la confiança, 

reconeixent la diversitat cultural i les necessitats individuals, i creant un clima d’empatia i 

compromís ètic. 

2.- Competència metodològica (CM): aplicar estratègies metodològiques (d’aprenentatge i 

avaluació) adients a les necessitats dels estudiants, de manera que siguin coherents amb els 

objectius i els processos d’avaluació i que tinguin en compte l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) per contribuir en la millora dels processos d’ensenyament i 

aprenentatge. 

3.- Competència comunicativa (CC): Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de 

manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, interpretació, producció i transmissió 

de missatges a través de canals i medis diferents i de forma contextualitzada a la situació 

d’ensenyament i d’aprenentatge. 

4.- Competència de planificació i gestió de la docència (CPGD): Dissenyar, orientar i 

desenvolupar continguts, activitats de formació i d’avaluació, i altres recursos vinculats a 

l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que se’n valoren els resultats i s’elaboren 

propostes de millora. 
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5.- Competències de treball en equip (CTE): col·laborar i participar com a membre d’un grup, 

assumint la responsabilitat i el compromís propi cap a les tasques i funcions que es tenen 

assignades per aconseguir uns objectius comuns, seguint els procediments acordats i atenent 

als recursos disponibles. 

6.- Competència d’innovació (CDI): Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, 

metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientades a la 

millora de la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Vaig decidir fer aquest màster per tal d’aconseguir desenvolupar aquestes 

competències i d’altres, a més a més, d’un interès en conèixer altres docents que compartiren 

les mateixes inquietuds en la millora de la docència. És clar que no només amb el màster 

s’adquireixen les competències, no és un procés màgic en el qual, a través dels tallers, les 

converses amb el mentor, el tutor i altres companys junt amb els coneixements compartits pel 

professorat sènior que imparteix el màster, et converteixes en un bon docent, es necessita de 

més, com és la pràctica, la continua formació i la voluntat de millora i adaptació. 

Aquest màster consta de dos anys, i és a la finalització del primer curs quan es fa una 

valoració del que s’ha aprés, desenvolupant, integrat, reflexionat per part dels professors 

novells que hi participem. Aquesta valoració/avaluació es fa mitjançant aquesta carpeta 

docent. En ella es poden trobar indicadors de la reflexió escrita que he fet dels diferents tallers 

per intentar fer una millora en la qualitat de la meua docència. No obstant, hi ha altres 

reflexions, que per alienes a la natura pròpia de la carpeta, no s’inclouen, però les quals 

mereixen un punt de notorietat. Són les reflexions que es fan sobre la vida relacionada en la 

docència, en com pense en mi com a docent, com a investigadora i com a persona, la 

interrelació entre tres mons diferents, que realment per mi no ho són tant ni estan tan 

llunyans. Crec que a mesura que creisc en qualsevol d’aquestes vessant de la meua vida, 

també ho faig a les altres, la manera de relacionar-me amb altres persones, de voler fer bé la 

feina –siga quina siga- i treure el millor de mi en cadascuna són els trets que marquen el meu 

caràcter de voler continuar i seguir endavant malgrat les incerteses de la vida. 

El fer aquesta carpeta m’ha costat molt, el fet de reflexionar sobre el que he fet i 

quines millores podria introduir, és un treball dur, has de pensar quins són els teus punts forts i 

quins els febles, i ser crític amb u mateix és un treball que requereix voluntat i sinceritat, 

malgrat que mai és objectiu del tot. Tanmateix, he intentant ser el més sincer possible amb mi, 

ja que una reflex clar de tot allò que sóc, punts fort i dèbils inclosos, em servirà per conèixer-
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me millor. I conèixer-se millor és un dels primers passos per poder desenvolupar una vida 

plena. 

Si ens centrem ara en la carpeta docent, el primer que vàrem decidir és el format, que 

finalment ha sigut el d’un document escrit (a l’apartat 5.1. s’explica el per què). He fet una 

ordenació dels tallers de manera temporal, no important si la temàtica estava relacionada o 

no, ni atenent al mòduls en què s’ha organitzat el curs, les relacions entre els tallers ja 

s’estableixen en cadascun d’ells Abans d’entrar als tallers, faig una introducció sobre la carpeta 

que presente i després trobem els objectius, tant del màster com els meus propis, menys 

ambiciosos, però més tangibles, aquests objectius són els que tenia abans de començar el 

màster. També s’inclou una contextualització de la docència d’una de les assignatures que 

impartisc i on ha de veure’s reflexada les millores que hi volem introduir. Açò ens servirà per a 

tots els tallers, de manera que no haurem de repetir aquesta informació en tots ells, ja que la 

reflexió sobre la possible aplicació d’allò que s’ha aprés sobre la pròpia pràctica docent es farà 

en referència a aquesta informació. A continuació trobem el Pla Docent de l’assignatura (curs 

2011-2012). L’esquema que segueixen els tallers és el mateix: un mapa conceptual de síntesi, i 

després una reflexió sobre l’ après i una possible aplicació a la docència que impartim. En 

referència als mapes conceptuals, tinc els meus dubtes a l’hora d’incloure’ls; per mi fan una 

síntesi del taller i entenc perfectament el que vull dir, però potser una observador aliè pot no 

ser capaç d’entendre’l, o tal vegada no entendre les coses com jo les he relacionat. De totes 

maneres, crec que en les reflexions s’acaben explicant les idees principals de cadascun d’ells. 

Després dels diferents tallers hi ha com una síntesi global on intente relacionar els tallers entre 

si i una reflexió sobre el primer curs d’aquest màster. Seguidament hi ha una proposta de 

millora global sobre una de les assignatures que impartisc, que serà una recopilació de les 

idees dels diferents tallers que són factibles d’introduir. Finalitzem amb la bibliografia emprada 

i els annexos, on hi ha informació que pense pot ser rellevant. Espere que la descripció guiada 

de la carpeta faça més fàcil el seu seguiment. 

 Per finalitzar sols comentar que he enyorat alguns punt de referència per als qui no 

som “de la casa”. Personalment, vinc d’una altra universitat, on he cursat el meus estudis i he 

impartit les meues primeres classes a nivell universitari. M’he trobat de cop i volta en la 

Universitat de Barcelona i, malgrat aquest ja ha sigut el meu segon any, no em sent del tot 

integrada. Tal vegada hauria de fer quelcom més per la meua part (saber com funcionen els 

Departaments, les Facultats i la Universitat, amb les relacions que hi ha entre els diferents 

nivells), però no estaria de més una jornada per nouvinguts, ja que hi ha moltes coses que 

desconec i que gràcies a companys d’aquest màster he anat descobrint. No sé si és ací ho he fe 
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fer aquesta reclamació, però em sembla que alguns professors del màster també deurien de 

tindre en conter que tots no som “de la casa”, malgrat estem intentant-ho. 

 

1.2.  Introducció al segon any de màster 

 

Al llarg d’aquest segon curs de màster les idees han pres forma i els conceptes que 

semblaven abstractes s’han concretat i han donat pas a projectes i actuacions definides 

introduïdes ja en la nostra pràctica docent. I és ara, en el moment que acabem el segon curs, 

quan fem un repàs de tot allò que hem aprés, discutit i reflexionat. I és també en aquest 

moment quan te n’adones de tot allò que has aprés i com ha canviat la teua docència. Sóc més 

conscient de la relació amb els alumnes, de com d’important és estar segur que entengui el 

que els diguem, i també saber guiar-los correctament, amb el grau adequat de lideratge que 

necessiten en funció del seu desenvolupament, per poder arribar a una formació completa de 

l’estudiant, és a dir, no únicament amb les competències específiques de continguts de cada 

grau, si no amb els sabers fers i les actituds adients, per no sols preparar professionals sinó 

també persones. 

Aquest any també m’he adonat de la importància de la mentoria i de la tutoria. En 

ambdós casos estic molt agraïda per l’ajuda rebuda, els consells i les facilitats que m’han donat 

tant Sílvia con Sebastián, és important tenir un punt de referència on poder anar mirant de 

tant en tant. Els dos han format part d’aquest procés de formar-me, i com ha part d’aquesta 

dualitat professor-alumne, espere que ells també hagin aprés quelcom interessant. 

Més enllà de reflexionar sobre la pràctica docent, sobre els alumnes, sobre la 

Universitat i la relació amb la societat, sobre el processos d’ensenyament i aprenentatge, 

sobre les relacions i la importància de la comunicació, aquest màster m’ha reafirmat el gust en 

donar classes, el poder compartir coneixements i experiències amb els estudiants, obrir-los el 

camí i vore com en un moment donat li troben sentit a moltes de les coses que tenen pel cap. 

És un procés molt bonic, el d’ajudar-los a buscar la llum perquè ells mateixos es puguen 

il·luminar el camí, i del què m’agradaria seguir formant part molt de temps.  
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2. Objectius 

Objectius del màster (publicats a la pw.3): 

La formació i professionalització del tasca docent és una de les respostes a l'exigència 

de qualitat i d'excel·lència docents. Ser una o un professional docent eficient i eficaç requereix 

l'adquisició d'una sèrie de competències que permetin exercir la tasca adequadament. En 

aquest sentit, l'objectiu general d'aquest màster és iniciar el procés de formació docent del 

nou professorat de la UB mitjançant l'adquisició de competències per:  

 

• Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent.  

• Gestionar els processos d'ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i coherent.  

• Planificar, utilitzar i avaluar el funcionament de diferents metodologies de treball, on 

l'estudiant tingui un paper actiu en el procés educatiu.  

• Utilitzar adequadament diferents recursos docents, atenent al paper especial que tenen les 

TICs en el context actual.  

• Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent.  

• Tutelar a l'alumnat en el seu procés de formació personal i professional.  

• Treballar en equips docents.  

• Planificar un procés docent, analitzar la seva aplicació i adequació, fer l'avaluació i proposar 

accions de millora. 

• Avaluar la pròpia activitat docent i analitzar-la amb esperit crític.  

• Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària.  

 

Objectius personals 

- Millorar la meua docència universitària, mitjançant la millora dels processos d’ensenyament-

aprenentatge dintre de l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

- Conèixer persones amb interessos semblants per poder ficar en comú dubtes, conflictes o 

problemes, i així poder trobar solucions. 

- Donar una major professionalitat a la vocació docent que tinc, ja que en cap moment he 

rebut una formació concreta a nivell universitari. 
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3. Trajectòria docent 

Els començaments com a professora d’universitat foren els anys que vaig estar com a 

investigadora predoctoral a la Universitat de València. Fou el curs 2008-2009 el primer que 

vaig donar classes. Eren les pràctiques de Fonaments de Biologia Molecular de la llicenciatura 

de Biologia, assignatura optativa per alumnes de tercer curs. El curs següent (2009-2010), 

també en la Universitat de València, doní les pràctiques de Bioquímica als estudiants de primer 

del grau de Medicina, però aquesta assignatura era obligatòria. En ambdós casos com que era 

estudiant de doctorat impartia les classes amb un altre professor, però també participava 

activament en el desenvolupament de la classe i formava part de les reunions de preparació de 

les pràctiques, així com de l’avaluació de les mateixes. Ara bé, no entràvem a participar en el 

pla docent de l’assignatura o de les pràctiques, si més no qualsevol suggerència que tinguérem 

era benvinguda. 

El curs 2010-2011 m’incorporí al departament de Genètica de la Universitat de 

Barcelona com a professora associada el primers mesos del curs i com a contractada post-

doctoral en formació en recerca i docència des d’aleshores fins avui. Per tant, aquí el meu 

paper ja no estava en un segon pla, sinó que ara ja formava part del professorat, per la qual 

cosa tenia una major responsabilitat en la docència que donava. Les assignatures en les que 

em vaig implicar foren i segueixen sent Genètica Molecular (la part de pràctiques) i Biologia II 

(que és essencialment pràctica), donat el meu perfil més bioquímic dintre del departament de 

Genètica. El primer any no vaig tindre un paper massa rellevant més enllà de donar classes, per 

la poca preparació que tenia i l’escassa pràctica, però a partir del segon curs, on ja coneixia les 

assignatures que havia de donar i a més a més vaig començar a cursar el màster, la situació va 

canviar i ja em sentia capaç de donar les meues opinions i comentar canvis i millores per les 

pràctiques que impartia. En aquest tercer curs que està acabant, m’he sentit més “professora”, 

és a dir, amb més eines per treballar i amb més seguretat, i a més a més m’he sentit una mica 

més integrada dintre del grup de professors de l’assignatura, especialment amb els de 

pràctiques. L’única cosa que m’agradaria és poder donar un pas més i poder començar a donar 

alguna classe a gran grup, però supose que això ja és més complicat, però fins que no em trobe 

en aquella situació no podré ficar moltes de les coses que he aprés en pràctica i tampoc no 

sabré si estic preparada o no per afrontar aquest tipus de docència. 
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4. Contextualització 

 A la Facultat de Biologia s’imparteixen actualment cinc graus diferents: Biologia, 

Ciències Biomèdiques, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Ambientals. Els quatre primers 

graus comparteixen moltes de les assignatures de la formació bàsica i algunes assignatures 

obligatòries. Els alumnes que cursen aquests graus són majoritàriament força vocacionals i els 

caracteritzen per tindre curiositat per tot allò que té relació amb els éssers vius.   

 Una de les assignatures que impartisc, sobre la qual van a veure’s reflectits els canvis a 

realitzar després del primer curs del màster, és Genètica Molecular, que sempre ha estat 

impartida per professors del Departament de Genètica de la Facultat de Biologia. Aquesta és 

una assignatura obligatòria del primer quadrimestre del segon curs de 4 graus diferents: 

Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Biomèdiques. Genètica Molecular té una part de 

teoria i una de pràctiques de laboratori, on més concretament és on van a dur-se a terme els 

canvis. Serà en les pràctiques que comparteixen els tres graus de Biologia, Biotecnologia i 

Ciències Biomèdiques on van a aplicar-se els canvis ja que les pràctiques del grau de 

Bioquímica són diferents a les dels tres altres graus. 

 La teoria és dona en sessions de gran grup 2 dies a la setmana, i cada part del temari és 

donada per una professor diferent i aquest professors varien segons el grau. Les pràctiques es 

donen en sessions de 4 hores, quatre dies a la setmana en grups de 24 alumnes com a màxim 

en horari de matí o tarda (un total de 20 grups/curs); en cada grup de pràctiques hi ha 2 

professors, involucrant també un gran nombre de professors/becaris en les pràctiques. Amb 

tot això, hi ha un gran nombre de professors involucrats en l’assignatura, el que fa difícil, però 

no impossible, la coordinació.  

 Les instal·lacions on es donen les pràctiques són les adequades, hi ha un laboratori amb 

24 llocs de treball, repartits en 4 bancades. A cada bancada hi ha 6 alumnes, que s’organitzen 

en grups de tres, amb total llibertat per la seu part en agrupar-se. Si el grup no està complet es 

fan parelles, però no treballen de manera individual. La bancada els permet tindre espai 

suficient per dur a terme la pràctica, així com prendre les anotacions corresponents a les coses 

que es fa i respondre a les qüestions que se’ls planteja. Al laboratori, tenim altres bancades per 

tindre el material comú que utilitzaran tots i, a més a més, té una pissarra i un ordinador amb 

projector que ens permet comentar les pràctiques de manera global o resoldre dubtes. 

Evidentment també contem amb l’espai del campus virtual per qualsevol cosa que vulguem 

utilitzar; no obstant, crec que encara no l’utilitzem en totes les seues possibles vessants, de fet 

fins el moment és més un repositori de documents que una eina de treball. 
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 La dinàmica de treball és la següent: els alumnes disposen del quadern de pràctiques 

abans de la setmana que els toca. Ells han de portar llegides les pràctiques de casa i al 

laboratori quan arriben cada dia es fa una breu explicació de la pràctica que correspon, 

indicant quins poden ser els punt més conflictius. Els deixem treballar lliurement, sota 

l’observació dels professors, resolent qualsevol dubte que els puga sorgir. Quan s’ha acabat el 

treball els alumnes han de contestar unes qüestions que tenen al quadern, bé de manera 

individual o amb els companys del grup. Després es fa una ficada en comú de les respostes, 

perquè tinguen un feedback del que han fet durant la sessió. Crec que aquest és un dels 

aspectes més importants, ja que les qüestions estan pensades perquè reflexionen sobre el que 

han fet.  

 L’avaluació de les pràctiques es fa junt amb el test que es fa de la part teòrica de 

l’assignatura, amb 4 preguntes tipus test al final del quadrimestre. Este és un dels aspectes que 

crec que és millorable, ja que pense que l’avaluació de les competències que s’adquireixen en 

el laboratori, que són majoritàriament procedimentals i actitudinals, deurien de passar per una 

avaluació més d'acord amb allò que s’aprèn i no només en els continguts. Hi ha una part de 

l’assignatura que s’avalua en uns seminaris que donen els alumnes i és una altra nota que 

tenen per a l’avaluació de l’assignatura. 

 El meu paper dintre del departament és un poc ambigu. Jo sóc una nouvinguda al 

departament, i tinc assignats uns quants grups de pràctiques d’aquesta assignatura, el què 

representa una dotzena part dels professor que poden estar implicats en l’assignatura cada 

any, per la qual cosa crec que el meu paper és minoritari, malgrat a mi m’agradaria estar més 

involucrada o que se’m tingués més en compte. Crec que la coordinació de pràctiques funciona 

correctament, però la de teoria no ho sé, supose que també, però mai he estat en cap reunió 

de coordinació de la part de teoria, exceptuant-ne la del dia de l’examen. 

  



______________________________________________________________________________________________ Pla docent 

13 
 

5. Pla docent de l’assignatura 

El pla docent per al curs 2012-2013 no va canviar, els canvis els esperem per al 

curs 2013-2014, però a dia d’avui encara no s’ha reunit el grup docent implicat en 

aquesta assignatura per discutir-lo. 

 Dades generals de l’assignatura 

Nom de l'assignatura: Genètica Molecular 

Codi de l'assignatura: 361652 

Curs acadèmic: 2011-2012 

Coordinació: Roser González Duarte 

Departament: Dept. Genètica 

Crèdits: 6 

 

Hores estimades de dedicació a l’assignatura   Hores totals   150 

 

 Activitats presencials (Classes, seminaris, laboratori, avaluació presencial)       52 

 - Teoria    24 

 - Pràctiques de laboratori  16 

 - Seminari   12 

Treball tutelat/dirigit (Activitats dirigides (no presencials) + tutoria)   48 

Aprenentatge autònom (Hores d'estudi, resolució de problemes, consulta de llibres) 50 

 

Competències que es desenvolupen en l'assignatura 

 Transversals comunes de la UB 

 Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar 

projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). 

 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions 

globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i 

d'adaptació a noves situacions). 

 Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte 

comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). 

 Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents 

amb les concepcions ètiques i deontològiques). 

 Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el 

seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques). 

 Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit 

en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / 

capacitat de cercar, usar i integrar la informació). 
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Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 

Referits a coneixements 

 Conèixer les bases moleculars de la informació genètica. 

 Conèixer en detall la natura química dels àcids nucleics i la relació estructura- funció. 

 Dominar els mecanismes de perpetuació i variació del material hereditari i les seves 

implicacions. 

 Dominar els processos que permeten l’expressió gènica i la seva regulació. 

 Assimilar els principis moleculars a la base de l’herència que permetin la comprensió 

de la genètica de la transmissió. 

 Utilitzar algunes de les tècniques més actuals i representatives de la genètica 

molecular. 

 

Blocs temàtics de l’assignatura 

 

Teoria 

 I. Naturalesa i estructura del material genètic 

1.1 La informació genètica: nivells d’estudi i d’organització 

1.2 Organització del DNA en cromatina i en cromosomes 

II. Replicació del DNA 

2.1 L’estructura de la doble hèlix de DNA. Implicacions en la replicació del DNA 

2.2 La replicació del DNA: iniciació i proteïnes implicades 

2.3 La replicació del DNA: mecanisme d’elongació 

2.4 La terminació de la replicació del DNA 

III. Mutació i reparació del DNA 

3.1 Mutacions, lesions i agents mutagènics 

3.2 Mecanismes de reparació I 

3.3 Mecanismes de reparació II 

IV. Recombinació i transposició 

4.1 Recombinació homòloga i models 

4.2 Mecanisme enzimàtic de la recombinació 

4.3 Elements genètics mòbils: transposons de DNA 

4.4 Retrotransposons semblants a retrovirus 

4.5 Retrotransposons no semblants a retrovirus i retrogens 

V. Transcripció i la seva regulació en procariotes 

5.1 Conceptes generals sobre l’expressió gènica 

5.2 Transcripció en procariotes 

5.3 Interruptors genètics 

VI. Transcripció en eucariotes 

6.1 Maquinària transcripcional en eucariotes 

6.2 Característiques i transcripció dels gens eucariotes de classe II 

6.3 Procés d’splicing de l’RNA precursor 

6.4 Splicing alternatiu 

VII. Regulació de la transcripció en eucariotes 
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7.1 Promotors, intensificadors i factors de transcripció 

7.2 Regulació induïble 

7.3 Epigenètica 

 

Seminaris 

 

Seminaris I (1-3) 

 Seminari 1. Experiments rellevants d’identificació del DNA com a material genètic 

Experiments de transformació de Griffith. Els experiments d’Avery, McLeod i 

McCarthy, i de Hershey-Chase. El caràcter semiconservatiu de la replicació del DNA: 

l’experiment de Meselson i Stahl. 

 Seminari 2. Mètodes experimentals basats en la replicació del DNA: PCR i seqüenciació 

Reacció en cadena de la polimerasa: encebadors i altres elements necessaris, sentit de 

polimerització, etapes i resultat final. Aplicacions de la PCR en la detecció de patògens, 

identificació alimentària, genètica forense, clonatge i síntesi de sondes. Seqüenciació 

pel mètode de Sanger. 

 Seminari 3. Les dues cares de la telomerasa: envelliment i càncer 

La telomerasa i la senescència replicativa. El càncer i la immortalitat cel·lular 

Seminaris II (4-6) 

 Seminari 4. Punts calents mutacionals del genoma: els microsatèl·lits i les malalties 

lligades a les expansions de triplets (Huntington i X fràgil). Descripció dels punts calents 

mutacionals atès el «relliscament» de la DNA-polimerasa. Els microsatèl·lits i la seva 

variabilitat. Utilitat dels microsatèl·lits com a marcadors genètics i malalties causades 

per expansions de triplets. 

 Seminari 5. Marcadors genètics i DNA forense. Explicació conceptual dels 

polimorfismes com a marcadors genètics. Identitat genètica i herència (paternitat). El 

cas de Tutankamon i la seva dinastia (utilització de marcadors autosòmics, DNA 

mitocondrial i cromosoma Y). 

 Seminari 6. Retrovirus. El virus de la SIDA. Estructura d’un retrovirus: repeticions 

terminals llargues (LTR) i gens codificants. Cicle vital d’un retrovirus. Estructura i cicle 

del virus de la SIDA. Teràpies antiretrovirals combinades. 

Seminaris III (7-9) 

 Seminari 7. Experiments que es van fer per deduir com funcionava l’operó lac. Estudis 

amb diploides parcials amb versions mutades de les proteïnes i capses al DNA. 

 Seminari 8. Tècniques per estudiar la regulació de la transcripció. Experiments de 

retard en gel i de gen indicador. Immunoprecipitació de cromatina (ChIP). 

 Seminari 9. El sistema GAL de llevat. Elements que intervenen en la regulació de la 

transcripció dels gens GAL. Experiment d’intercanvi de dominis GAL-LexA. Comprensió 

del sistema de regulació de la transcripció dels gens GAL a partir de problemes 

pràctics. 
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Seminaris IV (10 i 11) 

 Seminari 10. Control genètic del desenvolupament. El desenvolupament a Drosophila. 

Gens de polaritat de l’ou. Gens de segmentació. Gens homeòtics. 

 Seminari 11. Interferència d’RNA. Característiques i mecanismes d’acció dels siRNA i 

miRNA i paper en el control de l’expressió gènica. Discussió sobre la utilització dels 

siRNA en recerca per silenciar l’expressió de gens i estudiar-ne la funció, i sobre el 

paper dels miRNA en l’etiologia de malalties com el càncer. 

Pràctiques 

 

- Pràctica 1. Extracció d’àcids nucleics a partir de mostres diverses (4 h + 1 h). Propietats 

fisicoquímiques dels àcids nucleics. Lisi de cèl·lules i teixits. Acció dels detergents. Sedimentació 

per centrifugació. Precipitació d’àcids nucleics. Resuspensió i visualització mitjançant 

electroforesi en gel d’agarosa. 

- Pràctica 2. Amplificació de seqüències de DNA mitjançant PCR (4 h + 1 h). PCR: principi de la 

reacció i reactius necessaris. Cicles i condicions de l’amplificació. Disseny d’oligonucleòtids 

(encebadors). Preparació de la reacció, paràmetres a tenir en compte i programació del 

termociclador. Visualització dels resultats mitjançant electroforesi en gel d’agarosa. Principi de 

l’electroforesi tinció dels àcids nucleics. 

- Pràctica 3. Anàlisi de l’expressió gènica induïble mitjançant gens indicadors (3 h + 2 h). 

Transformació bacteriana amb plasmidis. Elements del plasmidi pGLO: gens de selecció, gens 

indicadors. Obtenció de cèl·lules competents amb clorur càlcic. Transformació amb pGLO. 

Selecció de transformants. L’operó arabinosa i el seu control. Inducció de l’expressió de l’operó 

ara. Observació de l’indicador GFP mitjançant la llum ultraviolada. 

- Pràctica 4. Interpretació i presentació científica dels experiments (3 h + 2 h). Estructura i 

presentació d’un treball científic experimental. Defensa oral de resultats científics. 

 Metodologia i organització general de l’assignatura 

Classes magistrals, problemes i seminaris per aclarir els conceptes bàsics de la genètica 

molecular i aprofundir-hi. Classes pràctiques intensives perquè l’alumne es familiaritzi amb les 

tecnologies bàsiques. Les 52 hores de teoria presencials es desglossen en: 24 hores de teoria + 

12 hores de problemes i seminaris (2 grups per cada grup de teoria) + 16 hores de pràctiques 

(grups de 24 amb 2 professors). 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l’assignatura 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits, les habilitats pràctiques 

adquirides, el grau d’aprofitament i l’interès, com també la participació a seminaris. 
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 L’assistència a pràctiques és obligatòria. A la nota final de l’assignatura es té en 

compte l’actitud a les pràctiques (mínim –0,5 punts sobre 10; màxim +0,5 punts sobre 

10). 

 Tests d’autoavaluació (un després de cada tema). No compten per a la nota final. Estan 

pensats perquè l’estudiant s’autogestioni l’aprenentatge. 

 Prova de síntesi per escrit que avalua la integració dels coneixements de l’assignatura i 

que comprèn tant conceptes de teoria com de pràctiques, i que correspon al 70 % de 

la nota final. 

 Preparació i presentació de seminaris (en grups de 4), que correspon com a màxim al 

15 % de la nota final. 

 Preguntes individuals als seminaris, preparades i/o espontànies que compten fins al 

15 % (si es fan seminaris) o el 30 % (per als alumnes que no facin seminaris). Es valora 

la pertinència, l’originalitat i la creativitat. 

 

Avaluació única 

 

L’alumne pot sol·licitar una avaluació única dins el temps reglamentari.  

L’assistència a pràctiques és obligatòria. 

Examen final de tipus test amb conceptes de teoria i pràctiques (10 punts sobre 10). 

 

Fonts d’informació bàsiques de l’assignatura 

 

Llibres de consulta bàsica 

- BROWN, T.A. Genomas. 3a ed. Buenos Aires : Médica Panamericana, 2008. 

- PIERCE, B.A. Genética : un enfoque conceptual. 3a ed. Madrid [etc.] : Médica Panamericana, 

2010. 

- GRIFFITHS, A.J.F. [et al.]. Introduction to genetic analysis. 10th ed. New York : W.H. Freeman, 

2012. 

 

Llibres de consulta secundària 

- LEWIN, B. Essential genes. Upper Saddle River (N.J.) : Pearson/Prentice Hall, 2006.  

- KREBS, J.E.; GOLDSTEIN, E.S.; KILPATRICK, S.T. Lewin’s essential genes. 2nd ed. Sudbury : 

Jones and Bartlett Publishers, 2010. 
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6. Síntesi i possibles aplicacions dels tallers 

6.1. Carpeta docent 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Aquest mapa indica que una carpeta docent pot servir com a carpeta d’aprenentatge si 

la seua finalitat/funció és l’avaluació. És en aquesta carpeta on queden reflectides l’adquisició 

de competències, descrivint les vivències, experiències i reflexions sobre les mateixes, és per 

això que es converteix tant en una eina de formació i com de reflexió. 

 

CARPETA DOCENT 

Experiències  
(positives i 
negatives) 

Reflexió i interacció 

(entre iguals i 
experts) 

Coneixements i  
competències 

(amb evidències) 

Reflectit 

Eines formatives 

 i de reflexió 

 

Finalitat 

Formativa Avaluativa 

Tipus 

Segons 

Funció Forma
t 

Paper 

Digital 

Electrònic 

Reflexiva Acreditativa 

Seqüència formativa 

Mostra 

1.- Inicial 
2.- Desenvolupament 
3.- Tancament 

Fases 

Carpeta d’aprenentatge 

Mostra 
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Reflexió i possible aplicació 

M’ha resultat molt interessant aquest taller perquè desconeixia el funcionament de la 

carpeta docent i de les seues possibles finalitats, sent molt útil com a eina d’avaluació, 

principalment de l’avaluació continuada, ja que com ens comentaren en el taller d’avaluació, la 

carpeta docent permet portar un seguiment del procés d’aprenentatge, reflexant el feedback 

que es rep a l’hora que també presenta evidències de l’adquisició de les competències. De 

totes maneres, crec que una de les dificultats majors és la idea de carpeta docent en ella 

mateixa. El format és obert i té moltes opcions, i el fet de no donar concreció pot crear 

dificultats no pertinents, el que complica el seu desenvolupament.  

Crec que si que es podria aplicar a les pràctiques, d’una manera semblant a la d’un 

quadern de laboratori, però més elaborat, incloent reflexions sobre el que s’ha aprés i una 

síntesi d’allò que es fa en pràctiques, analitzant si la metodologia emprada és la adient, quin 

material seria el més adequat,... 

Malgrat pugui ser emprat com una bona eina d’avaluació no crec que a la docència que 

doni sigui factible, perquè les pràctiques són d’una setmana i crec que no és temps suficient 

per poder fer una carpeta com cal, amb una sessió inicial on s’explica com s’ha de fer, quins 

són els objectius, etcètera, i després un seguiment de la carpeta, no hi ha prou sessions per 

fer-ho tot, ni temps per arribar a poder fer-la com cal. A més a més, la carpeta deuria de portar 

un feedback, que és un dels pilars fonamentals en el procés d’aprenentatge, com hem vist al 

llarg de pràcticament tots els tallers, i aquesta acció deuria de dur-se a terme entre els 

diferents professor de practiques, amb la qual cosa cada professor tindria que fer un 

seguiment d’uns  90 alumnes, cosa que veig inviable. 
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6.2. Docència, aprenentatge i comunicació 

Mapa conceptual de síntesi 

Reflexió i possible aplicació  

La docència és la eina mitjançant la qual s’aconsegueix l’aprenentatge de nous 

coneixements (de tot tipus: continguts, procediments i actituds) basant-nos amb el 

coneixements previs per aconseguir els objectius docents. Els resultats d’aprenentatges ens 

indiquen en quin grau açò s’ha aconseguit, i per què sigui possible aconseguir-los es 

convenient que es donen una sèrie de circumstàncies favorables, com és la planificació de la 

docència, aplicant la metodologia més adient i que l’avaluació i el feedback es donen 

correctament. Si totes aquestes opcions les utilitzem favorablement, augmenta la sintonia 

entre el professor i l’alumne que crea un clima de confiança amb la conseqüent millora de la 

comunicació entre ambdós, cosa que facilita el procés d’aprenentatge. 

OBJETIUS DOCENTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

CONEIXEMENTS 

 

mitjançant 

previs 

nous 

Comunicació 

alumne-professor 

Sintonia 

Planificació Metodologia Avaluació  
i feedback 

a través 
de 

Clima de  
confiança 

crea 

 

millora Aprenentatge 
significatiu 

a través 
de 

Simplificació Docència 

basant-nos 

Classes expositives: 
- Fase inicial 
- Desenvolupament 
- Síntesi 

Classes més 
interactives 
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Clarament, hem de relacionar aquest taller amb altres, ja què per fer una bona 

docència és necessari fer una bona planificació docent i per això en el taller centrat en aquest 

tema se’ns diu que es necessari per dur-la a terme. De la mateixa manera als tallers de 

recursos documentals, estratègies de treball o lideratge ens ajuden a fer unes classes on 

millore la nostra metodologia, tenint més recursos al nostre abast, perquè millore la sintonia i 

la confiança, i així millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Crec que aquest taller ens 

ofereix una visió global d’alguns dels tallers que anem a veure posteriorment, ja que el tema 

de l’avaluació i el feedback estan donats a pinzellades en estes sessions donat què en el taller 

d’avaluació s’analitza profundament. 

Aquest taller m’ha fet reflexionar molt sobre el quadern de pràctiques que passem al 

alumnes, on estan els objectius de cada pràctica, però no hi ha uns objectius globals de les 

pràctiques on es descriga quins són els objectius més generals que volem que aconseguir. Crec 

que es podrien incorporar els objectius d’una manera més clara i concisa, a una major relació 

amb els resultats d’aprenentatge. A més a més, també m’ha fet tindre en compte que tan la 

planificació, la metodologia, com un clima de confiança són necessaris perquè aquest procés 

sigui exitós, per això em plantege no sols millorar les coses relacionades directament en la 

docència (planificació, metodologia, feedback,...), si no també la comunicació amb els alumnes. 

Al taller férem una sèrie d’activitats sobre la correcta formulació d’objectius i resultats 

d’aprenentatge i també la lectura d’uns articles (ambdós de la mateixa temàtica)  per tractar el 

tema de la simplificació. Per últim, realitzarem l’activitat del microteaching, que em sembla 

molt englobadora de tot el que havíem vist, i molt útil a l’hora de visualitzar els teus punts 

forts i febles, gràcies a la preparació que porta i els comentaris dels companys. A continuació 

inclouré la presentació que vaig portar i descriuré els comentaris propis i dels companys. 

Activitat final 

Microteaching i observació de la pràctica docent 
 
INSTRUCCIONS PER L’OBSERVAT 
 

Per a la 3a sessió has de triar un concepte fonamental de la teva disciplina i preparar 
una exposició oral dirigida a una audiència formada per estudiants de 1r any. Això vol dir que 
has d’emprar força estratègies de “simplificació”. Aquesta “mini”-classe expositiva 
s’enregistrarà en vídeo perquè tu també puguis observar-la i valorar-la posteriorment. Per 
ajudar-te a  reparar-la tingues en compte el següent: 
- La teva “mini”-classe expositiva ha de limitar-se a un únic concepte (sinó tindrem problemes 
seriosos amb el temps). 
- Disposes de 8-10 minuts per fer-la. Fes un parell d’assajos per controlar el temps. Et farem un 
senyal als 8 minuts i als 10 interromprem... 
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- Ha d’incloure algun tipus d’interacció entre tu i els teus “estudiants”/participants. No et pots 
limitar a només parlar tu. 
- Val la pena fer ús de recursos gràfics/visuals. Si a la teva disciplina no és habitual emprar 
PowerPoint, no cal fer-ho si no vols aprofitar l’avinentesa per provar-ho. 
 
Durant l’exposició recorda: 
-Començar identificant el teu camp disciplinar i el teu perfil acadèmic-docent 
- Explicitar clarament els resultats d’aprenentatge de la “mini”-classe expositiva: què vols que 
al final de la “mini”-classe hagi assolit la teva audiència en els termes que hem tractat durant la 
1a sessió del taller. 
 
Després de l’exposició: 
- Recorda que tu seràs el primer/a en donar feedback – quines han estat les teves impressions 
sobre què ha estat especialment aconseguit i què no t’ha acabat de satisfer. No dubtis en 
plantejar als col·legues observadors preguntes específiques que t’interessen especialment. 
- Marca en el full d’observació els aspectes més aconseguits de la teva exposició, comenta 
breument per què i indica també quins aspectes seria possible millorar. 
- Recorda que tenim un màxim de 5 minuts per exposició per comentar i intercanviar feedback 
entre els participants. Si t’allargues més, li treus temps als altres. 

 
INSTRUCCIONS PER ALS OBSERVADORS 
 
- Intenta posar-te en la pell dels estudiants i valora la “mini”-classe expositiva des del seu punt 
de vista (i no des del punt de vista d’un investigador o del professor universitari d’una altra 
disciplina). Pregunta’t: 

 Com encaixa amb els resultats d’aprenentatge anunciats? 

 Què he entès del que estan tractant d’explicar-me? 

 Què podria tornar a explicar jo mateix? 

 Què m’ha quedat més clar i com ho recordo? 

 Què ha estat especialment confús o em consta recordar i per què? 
- Recull a la guia d’observació les impressions tot procurant no ser ni excessivament crític ni 
excessivament benvolent. Sigues respectuós/-a i sincer/a. 
- En acabar la “mini”-classe completa la Guia d’observació (Observadors). 
- Per molt que estiguis temptat de discutir sobre el “contingut temàtic” de l’exposició, evita-ho 
per donar espai a comentar les qüestions específiques de la docència i l’aprenentatge. Podem 
tractar les qüestions de contingut durant les pauses. 
- Recorda que tenim un màxim de 5 minuts, procura ser breu perquè altres també tinguin  
temps de donar el seu feedback. 
- Auto observació de l’enregistrament. Quan rebis en vídeo de la classe, mira-ho, juntament 
amb el teu mentor, o sol, segons et sembli millor, i completa l’Auto observació de 
l’enregistrament de l’exposició. Reflexiona sobre els punts forts i febles de l'exposició i 
incorpora aquesta auto observació a la carpeta docent, en l'apartat corresponent a aquest 
taller.  
 
 El tema que vaig decidir explicar són dos conceptes molts bàsics i a l’hora 

imprescindibles en la biologia que són: gen i genoma. Com estava indicant, està plantejat per a 

alumnes del primer grau, els primers dies de classes, i pretén ser sols una part d’una classe, 

però ha de contenir tots els elements d’una classe completa. 

  
El que vaig presentar es mostra a continuació: 
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3 4 

5 6 

7 8 
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Auto observació de l’enregistrament de: 
Valora si us plau l’exposició enregistrada amb l’escala següent: de l’1 el més baix al 5 el més 
alt, en cada un dels apartats. Afegeix també després de cada puntuació, les raons per les quals 
l’has valorat així. 
 
CONSCIÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA: 
EXEMPLES:  Adequació del vocabulari 

Exemples/problemes propers 
Moments d’interacció 

1  2  3  4  5 
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: Crec que si que he tingut en compte a qui 
anava adreçada la presentació i he utilitzat un vocabulari que els fos proper a l’hora d’introduir 
els nous conceptes. Si que he fet preguntes, però tal vegada la interacció seria l’aspecte a 
millorar. 
 
INTRODUCCIÓ: Fa una explicació dels objectius d’aprenentatge i en sintonia amb l’audiència a 
qui va adreçada. 

1  2  3  4  5 
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: si que queda clar quin és l’objectiu i està en 
sintonia al nivell dels alumnes al que va adreçat. 
 
CLAREDAT I ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
EXEMPLES:  Defineix els termes o conceptes nous 

Posa exemples per definir els conceptes 
Destaca i posa èmfasi en els punts importants 

1  2  3  4  5 
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: si que defineixo els conceptes nous i intento 
no utilitzar conceptes que tal vegada desconeguen per definir-los. Faig èmfasi als punts 
importants, però tal vegada hauria de ficar algun exemple més. 
 
VOCALITZACIÓ I DICCIÓ 
EXEMPLES:  El to de veu és audible i es modula, accentuant aspectes importants 

El ritme de parla no és massa ràpid ni lent 
1  2  3  4  5  

Valoració: punts forts / suggeriments de millora: Si que crec que parle amb claredat, però me 
n’adone que parle més ràpid al principi de la micro-classe, i després ja em relaxe, hauria de 
portar un ritme més constant. 
 
CONTACTE VISUAL, MOVIMENTS I GESTUALITAT 
EXEMPLES: Manté contacte visual amb l’audiència 

Es mou de forma que no provoca la distracció 
L’expressió i gestualització acompanyen l’expressió verbal 

1  2  3  4  5 
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: si que mantinc contacte visual amb els 
alumnes, però m’he adonat que tinc un moviment continua amb les mans que pot distreure. 
 
RECURSOS GRÀFICS/VISUALS COM A SUPORT A LA CONCEPTUALITZACIÓ 
EXEMPLES: Adequació del material i recursos presentats: Powerpoint, transparències, ús de la 
pissarra, diagrames... 

1  2  3  4  5 
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: crec que els recursos que he emprat són 
suficients i estant d’acord amb el recursos que tenim a l’aula. 
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CONTROL DEL TEMPS 
EXEMPLES: L’exposició s’ha ajustat al temps disponible 

1  2  3  4  5 
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: Realment m’ha sobrat temps, però més del 
que jo esperava, quasi 3 minuts. M’haguera agradat tindre sobre un minut o minut i mig per 
resoldre dubtes i fer aclariments, però és que la interacció amb els alumnes durant la sessió ha 
estat de menor durada de l’esperada. Aquests ajustaments de temps és el que hauria de 
millorar. 
 
VALORACIÓ GENERAL DE LA SESSIÓ 

1  2  3  4  5 
Assenyala 3 punts forts de l’actuació docent:   -      Adequació a l’alumnat 

- Claredat dels conceptes a explicar 
- Bona organització, amb tots els elements 

necessaris per fer una classe. 
Assenyala 1 aspecte feble que calgui millorar: -      Adequació al temps 

- El timing de l’exposició 
- Controlar els moviments de les mans 

 
Indica alguna estratègia per potenciar els punts forts: 
1. Fer un test de coneixements previs, per saber de quins conceptes previs partim i així 
adequar els textos al nivell que presenten 
2. Tenir sempre un ventall de recursos dels diferents temes a tractar en l’assignatura  
 
Indica alguna estratègia que et permeti millorar el punt feble: 
1. Fer assajos per controlar bé el timing del què volem explicar 
2. Assajar front a un espill per intentar controlar els moviments distractoris  
 
 

Dels comentaris dels meus companys entenc que tots  estan d’acord amb què hi ha 
una correcta relació entre el que es presenta i els resultats d’aprenentatge descrits inicialment, 
i pràcticament tots entenen el que he explicat.  Els elements que més els han ajudat han sigut 
la presentació, els exemples i l’activitat final de resum. En un cas les imatges presentades han 
distret. Tots consideren que l’exposició ha estat efectiva i que hi ha una bona distribució del 
temps. Destaquen: la bona estructuració, la presentació, la interacció i l’activitat, així com un 
recull de recursos addicionals. Els aspectes a millorar que consideren són una millor gestió del 
temps, controlar els nervis del principi i distingir entre objectiu i resultat d’aprenentatge. 
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6.3. Com aprenen els estudiants 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

La Universitat ha de ser l’espai on no només es transmeten els coneixements, sinó que 

hem de formar als alumnes en el pensament crític, cosa que també es comenta amb més 

profunditat en el taller d’ètica i responsabilitat docent. A més a més, amb el canvi de context 

educatiu dels últims anys (entrada en el EEES, l’ús de les TICs) el procés d’aprenentatge 

ensenyament ha d’anar cap a un camí bidireccional; ja que nosaltres, no només hem 
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d’ensenyar, sinó també hem d’estar disposats a aprendre i millorar de la nostra pròpia 

docència any rere any. Els factors que hem de tindre en compte són les diferents dimensions, 

tan situacionals com personals dels alumnes, si volem aconseguir un aprenentatge profund per 

part d’ells, a més a més de ser capaços d’adaptar la metodologia al tipus d’aprenentatge que 

volem aconseguir. El procés d’aprenentatge té diferents etapes de les que hem de ser 

conscients, per saber quines són les activitats i tasques més adients per cadascuna d’aquestes. 

Al taller de lideratge també es fa referència a tindre en compte la realitat dels estudiants amb 

la manera en la qual se’ls ha de guiar, i de les diferents maneres que podem motivar als 

alumnes, per aconseguir una major motivació i així assolir un grau d’aprenentatge més 

profund.    

La possible aplicació d’alguns aspectes d’aquest taller és prou senzilla de realitzar. Com 

que la major part de la meua docència es realitza a pràctiques de laboratori, seria interessant 

que directament els preguntés als alumnes quines són les expectatives que tenen del que 

anem a fer en pràctiques; podria fer un test inicial, a mà alçada, per conèixer quines són les 

seues nocions bàsiques de les tècniques que anem a utilitzar, per així reforçar o no les 

conceptes a explicar. És realment factible d’aplicar, l’únic que hem de fer és un esforç per 

centrar-nos una mica més en els alumnes, per saber alguns caràcters generals de grup que 

permeten aconseguir un millor procés d’ensenyament-aprenentatge. Si més no, no sempre es 

podem tenir en compte totes les individualitats, però si que podem tindre més presents les 

condicions personals, en la mesura que siga possible, quan fem la nostra docència. Aquest 

tema també es tracta en el taller de tutorització, on arribem a una conclusió semblant, hem de 

tindre més presents les característiques i condicions dels alumnes. 
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6.4. Planificació de la docència universitària 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

Aquest taller m’ha sigut d’utilitat per saber com es duu a terme la planificació docent, 

perquè encara que hi participe en la docència d’una assignatura no m’he trobat en la situació 

de tindre que planificar una assignatura de nou. Amb l’entrada en l’EEES, la planificació ha 

canviat considerablement, ja que ara ha d’estar formulada com a competències a adquirir i no 
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en coneixements, concretant-les en una sèrie d’objectius d’aprenentatge que s’han 

d’aconseguir en el procés de formació, mitjançant activitats d’aplicació que ens condueixen als 

resultats d’aprenentatge. Per saber si s’han aconseguit haurem de fer una  avaluació (ja 

tractarem quina és la millor manera de fer l’avaluació en el taller centrat en aquest tema) i 

donar un feedback, molt necessari per saber, tant nosaltres com els alumnes, si estem 

aconseguint allò que ens havíem marcat. 

La planificació docent és un tronc del qual neixen diferents branques, com són el 

procés de formació/aprenentatge, tema tractat en molts tallers diferents donada la seua 

importància (docència, aprenentatge i comunicació: com dur a terme aquest procés; 

estratègies de treball a l’aula universitària: què podem fer per motivar als alumnes i fer més 

profund aquest aprenentatge; docència funcional: una altra visió diferent de la clàssica per 

donar classes i aconseguir els resultats;...). Una altra branca que surt és la de l’avaluació (que 

serà abordat més en detall en el tallers d’avaluació dels aprenentatges) i el feedback de gran 

rellevància, ja que és un concepte que pràcticament està present en tos els tallers, i que, 

sincerament, fins el començament d’aquest màster no me n’havia adonat de la seua 

importància. Una altra branca que surt de manera supeditada, i que no apareix en l’esquema 

és del treball en equip, ja que en la majoria dels casos les assignatures no les dona un únic 

professor, sinó un grup de professor que sol estar coordinat, per tant està fortament relacionat 

la planificació docent amb el treball en equip. 

Com ja he comentat fins el moment no havia tingut present aquest apartat de la 

docència, però com que m’agradaria poder canviar la forma d’avaluar les pràctiques, integrant 

tots el coneixements i habilitats adquirits, i per fer això es necessari un canvi en el pla docent 

de l’assignatura, em serà molt útil els coneixements apressos en aquest taller. 
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6.5. Estratègies de treball a l’aula universitària 

Mapa conceptual de síntesi
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Reflexió i possible aplicació 

Aquesta taller ens ha permès conèixer tècniques per motivar els alumnes i així 

augmentar la seua atenció. Algunes d’elles ja són practicades habitualment a les classes i les 

altres les desconeixia. Hem discutit sobre la facilitat de ficar en marxa algunes d’aquestes 

tècniques principalment per la dificultat d’introduir-les en un gran grup (la pèrdua de temps, la 

possibilitat de descontrol i allunyament de la finalitat de l’activitat, …). Al igual que en altres 

tallers (carpeta docent, docència, aprenentatge i comunicació, docència funcional) el feedback 

i la sintonia professor-alumne torna a ressorgir com una de les bases de la bona docència. A 

més a més, algunes d’aquestes tècniques les hem vist també en el taller de material i eines 

docents  

Bàsicament les tècniques que ens han explicat per millorar el clima a l’aula ja les empre 

d’una manera semblant a les classes de pràctiques: les preguntes directes, els sondeigs a mà 

alçada, el deixar temps perquè responguin en petit grup, els debats,..., però les altres 

tècniques no crec que foren adequades per realitzar a les pràctiques de laboratori, perquè 

sempre tenim el temps molt just i, a més a més, amb uns protocols que ens marquen 

clarament la temporització de les sessions. De totes maneres, pense que els alumnes a les 

pràctiques solen vindre prou motivats pel fet de què són ells els que treballen i depèn d’ells els 

resultats que obtinguen. La comunicació entre professor i alumnes en aquest tipus de classes 

sol ser també més fluida i directa per la qual cosa la sintonia també és bona, creant un bon 

clima de confiança a l’aula, que com més avant comentarem al taller de lideratge, és el ideal 

per  crear el “cercle virtuós”, on tan professors com alumnes estan motivats i aconsegueixen 

els objectius comuns fixats, que en aquest cas és l’aprenentatge. 
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6.6. Materials i eines docents 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

En aquest taller també es fa referencia al coneixement funcional, al igual que en el de 

docència funcional o en el d’estratègies on també queda reflectit aquest tipus de 

coneixements clarament marcats per una aprenentatge vivencial. Ens ajuda a tenir en compte 

el tipus d’activitats que hi ha i com podem utilitzar-les segons el que volem aconseguir. També 

ens fa pensar sobre la preparació del material per a l’ensenyament, quina funció volem que 

tinga i els criteris que deuríem de seguir per què aquest material fos el més adient i correcte. 
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directrius anomenades anteriorment. Jo crec que sempre he tingut en compte quin tipus de 

material lliurava als alumnes i els materials i recursos que utilitzava a l’aula, però no sé si era 

plenament conscient de seguir tots aquests criteris, a partir d’aquí hi ha un punt d’inflexió per 

revisar tot aquell material i ser més rigorosos a l’hora de presentar-los-el. 

El taller de recursos documentals, així com el d’estratègies de treball i aquest estan 

íntimament relacionats, ja que la preparació del material necessita saber com fer bones 

cerques i segons les estratègies a seguir hem de decidir quins materials emprar. 

Crec que la possible aplicació d’aquest taller la vaig descriure en l’activitat final 

d’aquest taller, així que la adjunte a continuació, com una aplicació factible. Crec que si que es 

podria realitzar i de fet és una de les millores que pense introduir en les pràctiques de l’any 

vinent. 
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Activitat final 

TASCA FINAL DEL TALLER DE “MATERIALS I EINES DOCENTS” 

Contextualització: 

- Assignatura: Pràctiques de Genètica Molecular (Obligatòria) 

- Curs: 1r semestre del 2n curs dels graus de Biologia, Bioquímica, Biomedicina i Biotecnologia 

- Nº d’alumnes: 24 alumnes per grup 

- Sessions: 4 sessions seguides (de dimarts a divendres) de 15:00h a 19:00h 

Objectius: 

Al llarg de les 4 sessions de pràctiques es defineixen una sèrie d’objectius, però per fer 

aquesta activitat anem a triar-ne un d’ells. 

- Identificar i interpretar els passos d’un protocol d’extracció/purificació d’àcids nucleics. 

Materials: 

- Quadern de pràctiques  

- Adreces de pàgines web:  - PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

    - Nature protocols: http://www.nature.com/nprot/index.html 

    - Plant methods: http://www.plantmethods.com/ 

- Paraules clau: nucleic acid, extraction, purification, plant, protocol. 

Plantejament:  

Per a la realització d’aquesta part de les pràctiques els donem als alumnes un quadern 

de pràctiques on ve descrit un protocol estàndard d’extracció i purificació d’àcids nucleics. Una 

activitat que es podria fer prèviament a la primera sessió de pràctiques és que els alumnes 

buscaren diferents protocols d’extracció i purificació àcids nucleics a partir de plantes (3 com a 

màxim) i els compararen entre ells intentant identificar quins són els passos més importants 

d’aquets procediment.  

Fins ací ho podrien fer de manera individual, o inclús en grups de 3, que és com van a 

estar en pràctiques, així poden fer la cerca en conjunt i després cadascun d’ells llegir-ne un 

dels protocols i ficar-los en comú per tal d’esbrinar els passos importants entre els tres 

intentant explicar i justificar el per què d’aquests i no d’altres (si els alumnes tenen qualsevol 

problema podrien adreçar-se tant al professor com al quadern de pràctiques on es donen 

algunes pàgines web on poden trobar aquesta informació i també les paraules clau per poder 

fer la cerca).  

Una vegada identificades aquestes etapes els demanem que per grups pugen a un 

fòrum (creat per a cada grup de pràctiques) les idees que han extret i entre els diversos grups i 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.nature.com/nprot/index.html
http://www.plantmethods.com/
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el professor es discutiran els passos més importants, quina és el fonament de cadascun d’ells i 

entre tots es dissenyarà un protocol d’extracció en el què inclourem les idees recollides de la 

informació arreplegada i discutida entre tots (açò es farà durant la setmana anterior a les 

pràctiques). Aquest protocol consensuat serà el que es durà a terme en la primera sessió de 

practiques.    

Utilitat: 

Crec que aquesta activitat pot ser molt útil per als alumnes en una doble vessant. 

D’una banda poden aprendre a fer cerques en la xarxa de protocols, identificant quins són el 

punt importants d’un protocol i d’altra banda, el fet que han estat ells qui dissenyen el 

protocol que van a dur a terme pot motivar-los a l’hora de fer les pràctiques. Aquesta activitat 

seria d’aprenentatge i no avaluable, encara que podria servir de model d’altres activitats 

similars que podrien servir com activitats d’avaluació. 

Avantatges i inconvenients: 

Com hem dit abans, crec que l’avantatge principal seria la motivació dels alumnes de 

dissenyar un protocol entre tots per poder dur-lo a terme en les pràctiques. Crec que es 

reforçarien els conceptes i les idees principals que volem que queden clares.  

Com a inconvenient, el temps que necessiten per lliurar aquesta tasca. No deuria de 

suposar-los més 30 minuts la cerca dels protocols en les diferents pàgines web, uns altres 30 

per llegir-los i el temps per discutir-los dependria del grup, però en unes 2 hores podria estar 

fet. Després la ficada en comú en el fòrum seria de temps variable, amb una major implicació 

per part de professor en aquesta part. Un altre inconvenient és que els grups s’haurien de 

formar abans de les pràctiques i açò és un poc complicat perquè sempre tenim problemes 

d’alumnes que es canvien de grup, però es podria intentar. 
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6.7. Avaluació dels aprenentatges 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

Actualment encara tenim una visió clàssica de l’avaluació i ens consta dirigir-nos cap a 

una correcta avaluació continuada, en la qual s’avalua com avança l’alumne i com va 

aconseguint els resultats d’aprenentatge requerits i deixar de banda l’avaluació sumativa de 

les parts d’una mateixa assignatura (que no és continua), o l’avaluació final, que és el què 

encara es veu en molts casos. En aquest taller se’ns donen les directrius per fer una correcta 

avaluació. Avui en dia, amb el nou canvi de plans d’estudi, el que s’ha d’avaluar són les 

competències, no sols si es tenen o no els coneixements, si no si també es saben dur a terme i 

en les circumstàncies adients. Per tot allò, es necessari un canvi en la forma d’avaluació, fins el 

moment centrada en els sabers. L’avaluació del saber fer, que és cap on ens hem de dirigir, és 

més oberta no ha de deixar de banda els requisits perquè siga correcta, com puguen ser el 

fixar els criteris en les rúbriques d’avaluació i tornar el feedback. Com ja hem comentat en 

diverses reflexions dels tallers, el feedback cobra una especial importància a l’hora de les 
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diferents activitats d’avaluació continua, ja que aquesta retroalimentació que es dona als 

alumnes és la pedra filosofal perquè ells reflexionen i milloren en els seus resultats, obtenint 

un aprenentatges més profunds, que com ja comentarem -en el taller de com aprenen els 

estudiants- és el què busquem. 

Una possible aplicació (i crec que de totes les què puc haver descrit en la carpeta la de 

més probable implantació) és canviar el moment d’avaluar les pràctiques. Una de les 

possibilitats seria resoldre l’últim dia de pràctiques unes qüestions tipus test i, després 

d’haver-les entregat, fer una resolució de les qüestions perquè els alumnes tinguen 

ràpidament el feedback; aquesta és la possibilitat més factible, perquè no incrementa gaire el 

treball ni han d’invertir més temps els altres professors implicats en les pràctiques. Una altra 

possibilitat és la resolució d’un problema que relacionés les pràctiques entre elles (més 

semblant a les circumstàncies que es donaran en la vida real i donant-los les indicacions 

corresponents) i fer també una correcció col·lectiva (o bé una correcció entre els mateixos 

alumnes, amb la rúbrica corresponent i amb una revisió per part del professor) després de què 

els alumnes el resolguen i l’entreguen. Aquesta possibilitat crec que es més inviable, perquè 

necessita d’una major preparació per part del professorat i incrementar les seues tasques, a 

l’hora de corregir els diferents problemes i no vull que la resta de companys augmenten la 

seua dedicació, si no és perquè ells volen, i crec, sincerament, que per aquest any no em dona 

temps ni de plantejar-ho.  

S’inclou l’activitat prèvia que férem en aquest taller, perquè recull un reflexió sobre el 

tema de l’avaluació abans de realitzar aquest taller, i també inclou el resum d’un dels ponents 

que vingué a explicar-nos el seu projecte d’innovació, que m’ha servit per fer una proposta de 

millora en les pràctiques de Genética Molecular. 
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ACTIVITAT PREVIA 

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 

Universitat de Barcelona 

Profesores: Juan Antonio Amador y Elena Cano 

La evaluación de los aprendizajes. Cuestionario inicial de auto-reflexión 

Apreciados compañeros: 

En este documento encontraréis una serie de actividades que tienen como objetivo ayudarnos 

a reflexionar sobre la evaluación de los aprendizajes. Os rogamos que lo completéis, lo enviéis 

al Campus Virtual antes del 10 de febrero de 2012, y lo traigáis impreso a las sesiones 

presenciales del taller. Lo utilizaremos para trabajar.  

Muchas gracias por vuestra colaboración 

Juan Antonio Amador y Elena Cano 

Inicial. Describir experiencias de evaluación personales 

Como alumno evaluado 
Describir una situación de evaluación que le 

hizo sentirse valioso, satisfecho, con éxito,... 

Describir una situación de evaluación que le 

hizo sentirse poco inteligente, frustrado, 

fracasado, ... 

        En las prácticas de química analítica de 

tercero de química. Se trataba de hacer una 

marcha analítica. Te daban una sustancia 

desconocida y siguiendo un protocolo que 

habías estado practicando toda la semana, 

tenías que descubrir cual era la sustancia 

problema. Se resolvía por parejas y nosotras, 

después de hacer los análisis 

correspondientes, concluimos correctamente 

que sustancia problema era. ¡Incluso nos dio 

tiempo a realizar una segunda marcha 

analítica! 

          En la evaluación de dibujo de primero de 

bachillerato. Había dos tipos de ejercicios de 

evaluación: un dibujo libre y otro de dibujo 

técnico. Aunque aprobé, llegando a los 

requisitos mínimos que se pedían, me sentí un 

poco frustrada porque no tengo mucha 

habilidad a la hora de dibujar y, en 

consecuencia, no me atraía la asignatura, ni 

tampoco le prestaba demasiada atención, por 

lo que a la hora de hacer exámenes siempre 

me sentía insegura y nerviosa. 
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¿Qué aprendizajes extrae para su trabajo como profesor? 

Creo que hay que motivar a los alumnos durante el curso, especialmente aquellos que 

parezca que presentan más problemas de aprendizaje de la asignatura, para que intenten 

mejorar y a la hora de hacer los exámenes se sientan más seguros de sí mismos.  

Además el tipo de evaluación también influye, aquí hablo de experiencias de exámenes 

finales, no de evaluación continuada, pero no importa. El alumno tienen que saber que le 

están evaluando por lo que ha aprendido durante el curso, mejorando/aumentando sus 

conocimientos, habilidades y/o actitudes, por lo que hay tener presente los conocimientos 

previos de los alumnos y en todo momento presentarles los objetivos de evaluación a alcanzar. 

1. Fomentar la participación en las clases. 

Las actividades y estrategias que se utilizan en clase tienen mucha influencia en el 

aprendizaje y la evaluación. El aprendizaje de los estudiantes mejora con la participación. 

Incluso en las clases expositivas, con poca interacción, los estudiantes también “hacen cosas” 

(escuchan, toman apuntes, resumen, piensan,…etc.) Hacen cosas diferentes, con intenciones 

probablemente diversas. Escoja un tema, o una parte de él,  y describa lo que hace para que 

los estudiantes aprendan los contenidos formativos de este tema (por ejemplo, clases 

expositivas, lecturas de casos, seminarios, etc.). 

¿Cree necesario que los estudiantes participen más durante las clases? Si es así, complete: 

¿Qué puedo hacer para que los estudiantes 

lean los documentos y la bibliografía 

recomendada (o vean vídeos, busquen 

páginas web u otros recursos recomendados), 

y no sólo los apuntes o transparencias de 

clase?  

Siempre que se pueda intentar relacionar el 

tema que se está explicando con un tema 

actual y pedirles que hagan algún tipo de 

reseña que relacione los conceptos que se 

están explicando con el tema actual, 

utilizando los recursos que tienen a mano y la 

bibliografía recomendada. 

¿Qué puedo hacer para que lean los 

materiales antes de las clases y preparen las 

actividades/ejercicios para la clase?  

 

 

A través del campus virtual se pueden enviar 

correos para pedir que lean los ejercicios 

antes de las clases, comentando que sería de 

gran importancia que lo hicieran, ya que así el 

profesor puede tener material para empezar 

a trabajar. O decirles que se trata de una 

evaluación inicial para saber los conceptos 

que conocen y así poder ajustar mejor el plan 

docente de la asignatura a estos 

conocimientos previos. 
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¿Cómo puedo valorar la actividad de los 

estudiantes y tenerla en cuenta en la 

evaluación? 

 

Pueden existir varias opciones, que las 

actividades sean recogidas por el profesor, 

materialmente o a través de la red, se evalúan 

y pueden devolverse comentadas. 

Otra opción es la exposición de las actividades 

en el aula y comentarlas, tanto el profesor 

como el resto de los compañeros y por los 

alumnos mismos que realizan la actividad, 

para ser (auto) evaluadas. 

¿Cómo puedo introducir actividades de 

evaluación dentro de las clases que imparto? 

 

Se pueden hacer test cortos dentro de las 

clases para asentar conceptos de un tema, o 

problemas que puedan resolverse en casa y 

ser entregados al profesor. 

También puede sugerirse la realización de 

seminarios en pequeños grupos, que cuenten 

una parte de la nota final de la asignatura. 

¿Qué tipo de actividades pueden ser útiles? 

 

Las comentadas anteriormente: tests, 

resolución de problemas, seminarios, 

prácticas caseras (insectario, herbario,…) 

 

Otros aspectos que considere de interés: 

Dentro de la asignatura de Genética Molecular, existen unas prácticas en las cuales se aplica 

parte de los conceptos que se explican en la teoría. Creo que la realización de estas prácticas 

es muy útil a la hora de asentar conceptos teóricos (y a veces abstractos) en los estudiantes. 

Además, las prácticas también sirven para evaluar competencias procedimentales y 

actitudinales, que a veces es complicado evaluar en las clases teóricas. Por lo que considero 

que son útiles en la evaluación de estos aspectos, al menos para las ciencias aplicadas. 
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2. Las actividades de aprendizaje y de evaluación. Escoja un tema o módulo de una de las 

asignaturas que imparta y complete: 

Asignatura: Prácticas de 

Genética Molecular 

Tema/Módulo: Extracción de ácidos nucleicos 

Nº de alumnos en el grupo: 24 

1. ¿Qué actividades, 

ejercicios o tareas 

propone para que los 

alumnos aprendan los 

contenidos formativos 

del tema? 

Los alumnos tienen un cuaderno donde se les expone que 

prácticas se van a llevar a cabo, con una pequeña explicación, un 

protocolo y unas preguntas sobre la práctica realizada. Estas 

cuestiones se contestan durante la sesión de manera individual o 

en grupos de 2-3 personas. Al final de la sesión hay una puesta en 

común de las contestaciones. 

2. ¿Cuál es el trabajo de 

los estudiantes? 

 

Los estudiantes tienen que seguir el protocolo y llegar a obtener 

ácidos nucleicos a partir de una hoja de un árbol o de una flor que 

han traído cada uno. Después intentar contestar las preguntas que 

se proponen en el cuadernillo. 

3. De las estrategias y 

actividades de 

aprendizaje que utiliza, 

¿cuáles son las más 

útiles? 

Creo que la práctica en su conjunto es útil a la hora de aprender, 

tanto las destrezas a la hora de moverse dentro de un laboratorio, 

como a la hora de poder identificar los conceptos que se explican 

con la práctica del laboratorio. 

4. ¿Cuál es la razón de su 

utilidad? 

La adquisición de destrezas y actitudes dentro del laboratorio.  

5. ¿Tiene en cuenta las 

actividades o tareas de 

aprendizaje en la 

evaluación de la 

asignatura? 

La evaluación son 4 cuestiones tipo test de 50 que tiene el examen 

final, pero la nota se puede matizar teniendo en cuenta las 

competencias actitudinales y procedimentales en las sesiones 

prácticas, las cuales son evaluadas con un +, un – o nada cuando la 

semana de prácticas termina. 

6. ¿Qué ponderación 

tienen? (%) 

La ponderación es un 5% de la nota final. 

7. ¿Qué otras actividades 

o tareas de aprendizaje y 

de evaluación podría 

introducir? 

Se podrían proponer una serie de problemas en las prácticas para 

que los alumnos los resolvieran después de la realización de las 

prácticas. Podrían servir para la evaluación y, al mismo tiempo, se 

pueden devolver corregidos y comentados para que el alumno 

conociera el resultado y supiera en qué ha de mejorar (feedback). 

Si hubiera un mayor número de sesiones, grupos de 2-3 personas 

podría hacer la presentación de la práctica, ayudándose del 

cuaderno de prácticas y de otros recursos, de unos 15-20 minutos 

de duración. El profesor luego podría comentar/ampliar esta 

presentación de la sesión. La presentación serviría también como 

un parámetro más de la evaluación. 
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8. ¿Qué coste (tiempo 

de los estudiantes y 

dedicación suya) 

tendrían? 

El tiempo de la resolución de problemas dependería del número de 

problemas que se propusiesen. Como hay dos prácticas principales, 

propondría 3 ejercicios. Los alumnos no deberían de tardar más de 

una hora en contestarlos.  

Para el profesor, si a cada grupo de prácticas se les hacen ejercicios 

ligeramente diferentes (para evitar las copias entre grupos), el 

tiempo de plantearlos (3-4 horas) y el tiempo de revisarlos (2 

horas/grupo). Después se podrían poner toda la colección de 

ejercicios de todos los grupos resueltos en el campus virtual, para 

que todos tuvieran todos los ejercicios y devolver a los estudiantes 

los suyos para que vean los aciertos/errores. 

La segunda de las opciones, que por el momento es difícilmente 

aplicable, tendría un coste para el grupo de alumnos que presenta la 

práctica de no más de 2 horas y para el profesor, no más de una 

hora en la asignación de los grupos a las sesiones que tienen que 

exponer y en la preparación de material bibliográfico para el 

desarrollo de la actividad y tiempo extra si los alumnos necesitan 

tutorías.  

9. ¿Podría  introducirlas 

para el próximo curso 

en un grupo de la 

asignatura que 

imparte? 

 

 

La primera de las opciones sí que se podría introducir en el próximo 

curso, aunque previamente debería comentarlo con el resto de 

profesores que imparte las prácticas, así como con el coordinador 

de las mismas.  

Pueden introducirse sólo en los grupos que imparta yo, o bien en 

todos los grupos y hacer yo las correcciones de los ejercicios, por no 

aumentar el trabajo de otros compañeros. También debería 

comentarse qué ponderación de la evaluación tendría. 

3. Piense en el sistema de evaluación que utiliza en una asignatura o módulo que imparta y 

complete: 

El sistema de evaluación de la asignatura/módulo: Prácticas de genética 

molecular 

Sí A 

veces 

No 

1. ¿Incluye diferentes estrategias o indicadores (exámenes, trabajos de 

curso informes, presentaciones, etc.)? 

X   

2. Los exámenes, ¿son de diferentes opciones (preguntas de opción 

múltiple, de respuesta breve, ensayo, análisis de casos, etc.)? 

X   

3. Los trabajos, informes o presentaciones, ¿permiten evaluar contenidos 

formativos diferentes de los que se evalúan en los exámenes? 

X   
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4. Las actividades de aprendizaje, ¿pueden servir como actividades de 

evaluación? 

X   

5. Las actividades de aprendizaje, ¿tienen asignado un porcentaje de la nota 

del curso? 

 X  

6. Las estrategias de evaluación, ¿permiten medir conocimientos, 

habilidades y actitudes? 

X   

7. ¿Hay competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) que se 

trabajan en la asignatura que imparte y que no se evalúan?  

  X 

Razones 

8. Otros aspectos que considere relevantes para comentar 

 

4. Escoja alguna competencia de la asignatura que imparte o un resultado de aprendizaje 

esperado  y complete: 

 

Competencia/ 

Resultado de 

aprendizaje 

1 2 3 

Interpretar los pasos de un 
protocolo de 
extracción/purificación de 
ácidos nucleicos 

Reproducir 
esquemáticamente el 
proceso de PCR 

Explicar y aplicar el 
concepto de selección 
bacteriana 

Actividades y 

estrategias de 

aprendizaje 

que utilizó 

 

 

 

 

Se realiza una práctica con 
un protocolo de extracción 
/purificación de ácidos 
nucleicos. Lo tienen por 
escrito, se lee entre todos 
en voz alta y es comentado 
por el profesor. Realizan 
este protocolo en grupos de 
2-3 personas. Una actividad 
complementaria es otro 
protocolo diferente, en el 
que se tienen que identificar 
los pasos básicos del 
protocolo de 
extracción/purificación y 
que sirve para ampliar la 
explicación de otros pasos 
que nosotros sí que hemos 
realizado y de otros que no 
hemos hecho. 

Se hace una 
introducción al tema, 
explicando los pasos 
básicos de una PCR. 
Se pasa un power point 
en el que hay un 
esquema de la PCR y se 
vuelve a comentar más a 
fondo. 
Realizan la práctica y 
cuando van a utilizar el 
termociclador donde se 
lleva a cabo la PCR, se 
vuelven a explicar los 
diferentes ciclos sobre el 
mismo aparato en 
grupos más reducidos 
(6-8 personas). 

Se hace una pequeña 
introducción sobre la 
transformación bacteriana 
y se realiza la práctica.  
Cuando tienen los 
resultados, se hace otra 
pequeña explicación sobre 
los elementos del 
plásmido introducido y 
dejamos tiempo para que 
ellos los analicen. Después 
se hace una puesta en 
común de los resultados y 
da pie a la explicación del 
concepto de selección 
bacteriana. 
Hay una serie de 
actividades, que se 
resuelven al final de la 
práctica que sirven para 
profundizar en estos 
conocimientos.  
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Actividades y 

estrategias de 

evaluación 

que utilizo 

 

 

 

 

Hay una serie de preguntas, 
que contestan 
individualmente o en 
pequeño grupo y que al final 
de la práctica se contestan 
entre todos, para reforzar 
los conceptos. Se tiene en 
cuenta quien participa más 
activamente en estas 
puestas en común a la hora 
de la evaluación de las 
prácticas, así como la 
manera de proceder en el 
laboratorio. 
Para evaluar este concepto 
se incluye una pregunta tipo 
test en el examen final de la 
asignatura. 

Hay una serie de 
preguntas, que 
contestan 
individualmente o en 
pequeño grupo y que al 
final de la práctica se 
contestan entre todos, 
para reforzar los 
conceptos. Se tiene en 
cuenta quien participa 
más activamente en 
estas puestas en común 
a la hora de la 
evaluación de las 
prácticas, así como la 
manera de proceder en 
el laboratorio. 
Para evaluar este 
concepto se incluye una 
pregunta tipo test en el 
examen final de la 
asignatura. 

Hay una serie de 
preguntas, que contestan 
individualmente o en 
pequeño grupo y que al 
final de la práctica se 
contestan entre todos, 
para reforzar los 
conceptos. Se tiene en 
cuenta quien participa 
más activamente en estas 
puestas en común a la 
hora de la evaluación de 
las prácticas, así como la 
manera de proceder en el 
laboratorio. 
Para evaluar este 
concepto se incluye una 
pregunta tipo test en el 
examen final de la 
asignatura. 

¿Es necesario 

cambiar 

alguna 

estrategia de 

aprendizaje y 

de 

evaluación? 

COMPLETAR 

EN EL TALLER, 

DURANTE LA 

DISCUSIÓN 

Al resto de compañeros les 
pareció adecuada la 
estrategia de aprendizaje y 
también la de evaluación, 
porque para evaluar si hay 
sabido interpretar el 
resultado es suficiente con 
lo que se hace. 
 
 
 
 
 

Al resto de compañeros 
les pareció adecuada la 
estrategia de 
aprendizaje y también la 
de evaluación, pero 
podíamos mejorar la de 
evaluación. 

Al resto de compañeros 
les pareció adecuada la 
estrategia de aprendizaje 
y también la de 
evaluación, pero 
podíamos mejorar la de 
evaluación 

Nueva 

propuesta 

COMPLETAR 

EN EL TALLER, 

DURANTE LA 

DISCUSIÓN 

 
 
 
 

Que propongan ellos un 
esquema, que 
completen o verifiquen 
uno que ya esté hecho, 
explicando el por qué. 

Se podía realizar de 
manera más gráfica la 
pregunta de evaluación, 
haciendo una pregunta 
similar y pidiendo que 
hagan una simulación de 
los resultados obtenidos y 
explicando el por qué. 
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5. ¿Qué información reciben los estudiantes sobre su trabajo?  

5.1.- Describa el tipo de información que proporciona a los estudiantes sobre los resultados de 

su trabajo o aprendizaje. Por ejemplo, tipo de información (revisar exámenes con una plantilla, 

y comentar los errores y aciertos; publicar las soluciones de los problemas/casos y comentar 

los aciertos y errores más frecuentes en clase,...etc.), contenido (puntos fuertes y débiles del 

trabajo, propuestas de mejora, etc.) y frecuencia. 

Las prácticas tienen unos resultados que una vez obtenidos se comentan en dos 

niveles: primero cada grupo de 2-3 alumnos obtiene sus resultados para que los comenten y 

analicen entre ellos, y así puedan ayudarles a responder alguna de las cuestiones planteadas. 

Después se comentan los resultados de todos los grupos de manera global.   

De las cuestiones que se realizan durante las sesiones de prácticas se hace una puesta 

en común al final de las mismas. 

5.2.- De las estrategias que utiliza para proporcionar información a los estudiantes sobre los 

resultados de sus aprendizajes, ¿cuáles considera que son las más adecuadas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

- Las presentaciones cortas, en la que incluimos ejemplos visuales de lo que van a 
realizar. 

- Las cuestiones que contestan de manera individual o en pequeño grupo que 
después ponemos en común. 

- Las prácticas en sí, como estrategia, para que puedan ponerle cara a alguno de los 
conceptos que han estudiado en teoría.   

 

5.3.- ¿Qué ventajas y desventajas tienen? 

Las presentaciones sirven para situar al alumno en la práctica que se va a realizar y 

permite que la explicación sea más amena y visual. La desventaja que puede tener es que no 

presten atención porque no ven la presentación (dado que el laboratorio no está preparado 

para ello).  

Creo que la puesta en común de las cuestiones es muy útil a la hora de aclarar 

conceptos que puedan haber quedado dudosos, además permite que todos vean los 

resultados de todos, por lo que se puede ampliar la información recibida. Como inconveniente 

tenemos que puede que los alumnos más tímidos no participen de esta puesta en común, o 

bien que haya alumnos que no trabajan de manera individual y esperan a la puesta en común 

para contestar las preguntas. 

 El hecho de que el material con el que han trabajado sirva para explicar los conceptos 

también les motiva y creo que permite que los conceptos explicados queden más claros. 

 

5.4.- ¿Cree necesario utilizar otras estrategias para informar a los estudiantes? ¿Cuáles? 
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 Creo que los resultados de las actividades de aprendizaje que se realizan en estas 

prácticas se comentan suficientemente con los alumnos. Además los alumnos siempre tienen 

la posibilidad de acudir a tutorías para comentar cualquier duda que les haya quedado sobre 

estas actividades.  

Ahora bien, los resultados obtenidos en el examen final sólo se comentan con el 

alumno si éste acude a la revisión del mismo. Creo que, dado que el examen es tipo test, se 

podría pasar a los alumnos una corrección del examen, comentando porque una opción es la 

correcta y porque las otras son incorrectas. 

Supongo que en la parte teórica de la asignatura se podrían realizar otro tipo de 

actividades de evaluación. De hecho, durante este curso ya se han planteado otras estrategias 

que cuentan un porcentaje de la nota final, como pueda ser la preparación y presentación de 

un seminario de temas relacionados con la asignatura. De estos seminarios se evalúa tanto la 

presentación del propio seminario como la participación en los de los compañeros, y además 

se plantean una serie de preguntas de cada seminario que se presenta que son contestadas 

por los alumnos y sirven como una parte de la nota correspondiente a la parte de los 

seminarios.  

Podría plantearse problemas y actividades que sirvieran para aplicar los conceptos que 

se están viendo durante el curso para que los resuelvan individualmente y después 

comentarlos en una de las sesiones de clase y que se autoevaluaran las repuestas dadas, 

pudiendo servir como una nota más a tener en cuenta en la nota final. 

5.5.- ¿Qué necesitaría para utilizarlas en la asignatura que imparte? 

 De las propuestas anteriores no se necesitaría nada extraordinario que no 

estuviésemos utilizando hasta el momento. Solamente el tiempo que requeriría la preparación 

de las actividades y el tiempo de corrección. 

6. Buenas prácticas de evaluación 

Busque un trabajo (o alguna experiencia de un  profesor o grupo de profesores de su facultad, 

de otras facultades o de las que se presentarán en la mesa redonda sobre buenas prácticas de 

evaluación) que presente alguna innovación en el proceso de aprendizaje y de evaluación de 

los estudiantes. Le puede servir como ejemplo el trabajo de Álvarez, González y García, 2007 

(La motivación y los métodos de evaluación como variables fundamentales para estimular el 

aprendizaje autónomo. Red U. Revista de Docencia Universitaria, 2. En 

http://www.um.es/ead/Red_U/2/)   

 Analice la innovación docente que se presenta. 
 Comente la posibilidad de aplicarla en el próximo curso en la programación de la 

asignatura que imparte: 
- ¿Cómo la aplicaría?  
- ¿Qué recursos necesitaría para aplicarla? 
- ¿Cómo evaluaría la utilidad y eficacia de la innovación? 

  

Sugerencia: 

http://www.um.es/ead/Red_U/2/


AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
Universitat de Barcelona 

Actividades de auto-reflexión 
Juan Antonio Amador y Elena Cano 

 

47 
 

Si se elige una de las experiencias que se presentarán en la mesa redonda de Buenas prácticas 

de evaluación, este apartado no hay que completarlo antes de las sesiones presenciales del 

curso. El análisis y la reflexión que se haga en este apartado pueden ser útiles para incluirlos en 

la carpeta docente como síntesis del trabajo de este curso. 

Proyecto de innovación de las prácticas de Fisiología  clickers, en la Facultad de Biología 

(Jaime Fernández Borras) 

Análisis: 

He elegido este proyecto de innovación por la similitud de la problemática que tienen 

en esta asignatura (de primer curso, en mi caso de segundo). Ambas son asignaturas 

obligatorias con un gran número de grupos a lo que evaluar. Me ha parecido una excelente 

idea la manera en que han resuelto el problema, ya que con los mandos pueden hacer una 

evaluación fácil y rápida y, además, proporcionan un feedback inmediato a los alumnos, 

pudiendo discutir los errores cometidos in situ. 

Aplicación: 

Este proyecto de innovación seria de fácil implantación en las prácticas de Genética 

molecular, por la similitud con las prácticas en las que se ha puesto en marcha, como ya hemos 

comentado. 

Los problemas serían, por un lado, la implicación por parte de los otros profesores de 

las prácticas y de la teoría (cambiar la evaluación de las prácticas implica cambios en el plan 

docente y un mayor trabajo para los profesores de las prácticas). Por otro lado, tenemos la 

disponibilidad de los mandos y además la adaptación de la evaluación a este tipo de proceso 

ya que se requieren tener preparado con bastante antelación una gran batería de preguntas 

(mínimo 20 grupos y 4-5 preguntas por grupo) y estas preguntas en la plataforma de los 

clickers. Ahora bien, podría ser factible implantarla en uno de los grupos y comparar los 

resultados de la evaluación entre los diferentes tipos de evaluación, pero esta propuesta no ha 

sido muy bien aceptada por el resto de profesores de la asignatura ante la posibilidad de 

quejas entre los alumnos de los diferentes grupos. 
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6.8. Docència funcional. Disseny i elaboració d'activitats d'aprenentatge 

Mapa conceptual de síntesi 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

La docència funcional ha sigut tot un descobriment per mi. Havia arribat a conclusions 

semblant, de què a banda de les classes expositives, hi ha d’altres que permeten una 

aprenentatge més profund amb un anar fent que permet l’adquisició de coneixements, 

procediments i actituds; tal vegada açò siga degut a la meua experiència anterior, sempre en 

sessions pràctiques de laboratori. El esquema de les unitats funcionals i el fet de remarcar 

quines són les idees principals i, per tant, els objectius/resultats d’aprenentatge, crec que 

aclareix als alumnes que han d’esperar. Una altra cosa que m´ha cridat l’atenció és com es 

realitzen les activitats d’aplicació i, més concretament , les d’avaluació. Aquest taller està prou 

relacionat amb l’aprenentatge vivencial que parlarem en el taller d’estratègies de treball i que 
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més avant tornarà a aparèixer en el taller de lideratge, on l’aplicació del mètode docent 

adequat és una de les claus d l’èxit per la motivació del alumnes, o com ja en vist també en 

altres tallers la importància de deixar clar quins són els objectius, quin és el nivell dels alumnes 

i quina és la millor metodologia a aplicar. 

La idea que em va suggerir aquest taller és la de fer les qüestions prèvies seguint les 

idees de les preguntes guia, és a dir, incloure al quadern de pràctiques unes qüestions prèvies 

per remarcar quines són les idees principals de les pràctiques. De totes maneres crec que seria 

més útil incloure-les per saber els coneixements previs dels alumnes (i això saber millor el grau 

de preparació del alumnes per adaptar-ne el mètode docent adequat). A més a més, crec que 

els objectius que es presenten a cadascuna de les pràctiques són prou aclaridors sobre els 

temes importants i quin són els resultats d’aprenentatge que esperem. 

Si que pot ser molt útil fer les activitats d’aplicació seguint les bases del què se’ns ha 

explicat en aquest taller, activitats que reflectiren problemes més reals, i que augmenten la 

seua dificultat, per anar acostant-nos cada cop més a problemes més semblants als que es 

poden donar en la vida real. De fet, a les pràctiques actuals, ja realitzem activitats d’aquest 

tipus i les activitats d’avaluació també són semblants a les que hem fet durant les diferents 

sessions de pràctiques, per tant, no hi ha cap problema per incorporar-ho, perquè de fet, ja 

està fet en part. 
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ACTIVIDADES FINALES 

GRUPO2_AA1 

• Sonia Benítez Borrego 

• María del Pilar Hermo Outeiral 

• Elena Jiménez Martí 

• Ivan Salvadori 

 

Actividades de aplicación 

2.1. Escriba una pregunta guía para cada uno de los siguientes contenidos.  
A. La sinapsis pueden ser de dos tipos: químicas y eléctricas.  
 ¿De qué tipo puede ser la sinapsis? 
B. Las terminaciones simpáticas liberan adrenalina, las parasimpáticas liberan 

acetilcolina. En el corazón predominan las terminaciones parasimpáticas.  
 ¿Qué tipo de terminaciones predominan en el corazón y qué liberan? 
C. Las preguntas sobre si o en qué medida los genes y la educación influyen en la 

conducta están mal planteadas. La pregunta correcta es cómo lo hacen.  
  ¿Cuál de las preguntas está bien planteada?: 

1) ¿Cómo influyen los genes y la educación en la conducta? 

2) ¿En qué medida los genes y la educación influyen en la conducta? 

2.2. En todos los siguientes ejemplos la pregunta guía presenta al menos un problema o no 
se adecúa a los criterios contenidos en el texto. Exponga cuál es.  

(A) [Contenido de información] = Receta de la mermelada de fresa. Dosis: la 

misma cantidad (en peso) de fresas y de azúcar […]  

[Pregunta guía] = Si en lugar de azúcar se usa edulcorante (sacarina o fructosa), ¿puede tomar 
esta mermelada una persona con diabetes tipo II?  

A.- La pregunta guía no se puede contestar en base al contenido del texto. 
 

(B) [Contenido de información] = Las setas pueden cambiar su morfología en 

función de las condiciones del medio ambiente. A veces su toxicidad de-pende de la 

manera en la que son cocinados.  

[Pregunta guía] = ¿Es válido el método de la cuchara de plata para detectar las setas 
venenosas?  

B.- La pregunta guía no se puede contestar en base al contenido del texto. 
 

(C) [Contenido de información] = La técnica de…. implica [….]  

[Pregunta guía] = ¿Cuáles son los objetivos de la técnica de…?  

C.- Falta de correspondencia entre los términos del contenido  y los de la pregunta; la 

pregunta guía debería empezar por « ¿Qué implica…?» y no por « ¿Cuáles son los 

objetivos…?» 
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2.3. Dada el siguiente contenido, escriba al lado de cada pregunta guía si es de producción o 
de reconocimiento.  

[Contenido de información] = El cuadrado es una figura geométrica de cuatro lados y 

cuatro ángulos iguales.  

[Preguntas guía]  
A. Escriba la definición de cuadrado. (De producción) 
B. Señale la respuesta correcta: (De reconocimiento) 

El cuadrado es una figura geométrica: (a) de 4 lados iguales  

     (b) de 3 ángulos iguales  

     (c) sin ángulos  

C. Dibuje un cuadrado. (De producción)  

2.4. Escriba al lado de qué tipo es (producción / reconocimiento) cada una de las siguientes 
preguntas guía.  
Observe también cómo, con pocas variaciones, se pueden elaborar preguntas de distinta complejidad  

[Contenido de información] = Se omite para evitar confusiones  

[Preguntas guía]  
A. ¿Qué efectos produce la suplementación con creatina en los enzimas hepáticos? (De 
producción) 
B. ¿Qué efectos produce la suplementación con creatina en los enzimas hepáticos?  

( ) A. Un incremento significativo de las alanina aminotransferasas.  
( ) B. Un incremento significativo de las fosfatasas alcalinas.  
( ) C. No provoca cambios significativos.  

(De reconocimiento) 
C. ¿Qué efectos produce la suplementación con creatina en los enzimas hepáticos?  

A. Un incremento significativo de las alanina aminotransferasas.  
B. Un incremento significativo de las fosfatasas alcalinas.  
C. No provoca cambios significativos.  

Explique por qué B no es la respuesta correcta.  

(De producción) 

 

2.5. Analice las preguntas guía que acompañan el siguiente texto. Use la guía que se 

presenta a continuación del mismo. 

(1) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 

sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario y suficiente 

haber leído el texto (la información para contestarla está en el texto); el tipo de respuesta es 

de reconocimiento.  

(2) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 

sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario y suficiente 

haber leído el texto (la información para contestarla está en el texto); el tipo de respuesta es 

de reconocimiento. 

(3) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 
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sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario y suficiente 

haber leído el texto (la información para contestarla está en el texto); el tipo de respuesta es 

de producción.  

(4) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es difícil de localizar 

(nosotros hemos respondido que esta pregunta, tal y como está colocada la información del 

apartado de “procedimientos para asegurar la comprensión”, es difícil de localizar; pero según 

la corrección, la respuesta correcta es que la información para contestarla es fácil de 

localizar); hay equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la 

pregunta sigue el mismo orden que la información (Elena discrepa en esto, cree que las 

preguntas guía tres y cuatro no están en orden, sino que la respuesta de la 4 está antes que la 

de la 3); para contestar la pregunta es necesario y suficiente haber leído el texto (la 

información para contestarla está en el texto); el tipo de respuesta es de producción.  

(5) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 

sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario haber leído 

el texto (la información para contestarla está en el texto) aunque no suficiente (Elena y Sonia 

consideran que falta información respecto a la justificación de la respuesta; mientras que Pilar 

e Ivan consideran que para justificar la respuesta quizá haría falta tener más información, pero 

se podría responder con la información que aparece en el apartado “planteamiento de 

problemas” y “los ensayos supervisados”); el tipo de respuesta es de producción. 

(6) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 

sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario y suficiente 

haber leído el texto (la información para contestarla está en el texto); el tipo de respuesta es 

de producción. 

(7) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 

sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario y suficiente 

haber leído el texto (la información para contestarla está en el texto); el tipo de respuesta es 

de producción. 

(8) Formulada mediante una frase; la información para contestarla es fácil de localizar; hay 

equilibrio en cuanto a extensión entre la pregunta y el texto correspondiente; la pregunta 

sigue el mismo orden que la información; para contestar la pregunta es necesario haber leído 

el texto (la información para contestarla está en el texto) aunque no suficiente (falta 

información sobre ejemplos); el tipo de respuesta es de producción. 
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GRUPO2_AA2 

• Sonia Benítez Borrego 

• María del Pilar Hermo Outeiral 

• Elena Jiménez Martí 

• Ivan Salvadori 

 

Actividades de aplicación 

 

3.1. Escriba un ejemplo de dato simple de cada uno de los siguientes datos genéricos o 
interpretados:  

Drogadicto: hombre adicto a las drogas. 
Anciana: mujer de avanzada edad. 

3.2. ¿De qué tipo son las siguientes actividades de aplicación (producción o reconocimiento)?  

A. Dibuja un cuadrado de 16 cm2 de superficie (De producción) 

B.     Señala el cuadrado (De reconocimiento) 

3.3. Las dos actividades de aplicación siguientes son del mismo tipo. ¿Considera que 
presentan el mismo grado de dificultad? Justifique su respuesta  

A. Señala el cuadrado  

 

B. Señala el cuadrado 

 

 

No creemos que tengan el mismo grado de dificultad, porque en el caso A las figuras 

geométricas entre las que hay que señalar el cuadro son más diferentes entre sí que en el caso 

B, donde todo son paralelogramos, por tanto, más difícil de señalar el cuadro entre ellas. 

 

3.4. Analice la siguiente actividad de aplicación e indique qué parte del enunciado 
corresponde al caso y cuál a la consigna.  

Un paciente de 85 años, diabético, ha sido sometido a una intervención 

quirúrgica menor. Aun así se decide administrarle un tratamiento anti-coagulante 

durante una semana.  

¿Qué tratamiento administraría Vd.? Justifique su respuesta  

El primer párrafo correspondería al caso y el segundo a la consigna. 
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3.5. Analice la siguiente consigna (Se omite la descripción del caso porque no es relevante). Si 

esta fuera la tercera y última actividad de aplicación de un tema, ¿la daría Vd. por buena o 

introduciría algún cambio?  

[Consigna] = De forma esquemática, indique en qué consiste el objetivo principal del 

tratamiento de este paciente, considerando sus factores de riesgo, sobre todo los 

relacionados con el consumo de alcohol.  

Esta actividad de aplicación sería adecuada para la primera actividad del proceso de 

formación, ya que incluye indicaciones y “pistas” en la consigna que orientan al estudiante 

sobre qué aspectos ha de centrarse para responder. En cambio, si se trata de la última 

actividad de aplicación de un tema, creemos que lo adecuado sería eliminar estas pistas y 

formular la consigna de la siguiente forma: 

[Consigna] = Indique, de forma esquemática, en qué consiste el objetivo principal del 

tratamiento de este paciente. 

 
3.6. En la siguiente actividad de aplicación el caso está descrito. Modifíquela para que sea 
una actividad con la misma consigna, pero con un caso simulado.  

[Contenido de información] = Según el protocolo, besar la mano a una señora es 

correcto sólo bajo techo y cuando se trata de una mujer casada.  

[Actividad de aplicación] = Un caballero es invitado a Ascot. A pie de pista, les 

presentan a Lord Mountbatten y a su consorte. El caballero besa la mano a Lady 

Mountbatten. Según el protocolo, ¿es correcto su comportamiento? Justifique su 

respuesta.  

Se pasa una escena de la  película, por ejemplo, “Sentido y sensibilidad” (un trozo de 

10 min: http://www.youtube.com/watch?v=H9uT4yKXQKY&feature=relmfu). En él hay una 

escena en la que Edward Ferrars (Hugh Grant) le da un beso en la mano a la que es su 

prometida Elinor Dashwood (Emma Thompson) a la salida de una iglesia tras la celebración de 

la boda de su hermana. ¿Es correcto el comportamiento? Justifique su respuesta. 

 

3.7. Analice la siguiente actividad de aplicación. Diga si es de producción o de 

reconocimiento y cómo son los datos.  

[Contenido de información] = Son primos los números divisibles solo por 1 y por sí 

mismos.  

[Actividad de aplicación] = 1, 2, 3, 17, 27, 37. Tacha los números primos.   

Es una actividad de aplicación de RECONOCIMIENTO. Presentación de los datos 

DESCRITOS; caso TÍPICO; información RELEVANTE; datos SIMPLES. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H9uT4yKXQKY&feature=relmfu
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3.8. Analice la siguiente actividad de aplicación. El texto es el mismo de las Preguntas guía 

(página 20). Siga la guía de análisis que está a continuación: 

Elaboración del programa terapéutico  

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

Tiene Vd. que prescribir el siguiente tratamiento:  
a) Un comprimido cada 12 horas y un inyectable cada semana.  
b) Supresión total del alcohol  
b) Reducción al mínimo del consumo de sal (5 gramos al día)  
c) Ejercicio físico moderado y regular  

El paciente a quien se debe prescribir es un hombre de 62 años, programador 
informático de profesión, casado, sin hijos. Sus aficiones son los videojuegos y la lectura (en e-
book, naturalmente).  
INDIQUE QUÉ PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN PUEDE PLANTEAR ESTE TRATAMIENTO Y QUÉ SE DEBE HACER 

PARA AVERIGUAR SI EL PACIENTE LOS PRESENTA. 

Esta actividad de aplicación,  

  1. ¿Refleja una situación real? SÍ refleja una situación real. 

2. ¿Refleja una situación en que se podría encontrar un profesional experto? 

SÍ refleja una situación en que se podría encontrar un profesional experto 

3. ¿Está claramente especificada la información que hay que aplicar? SÍ está 

claramente especificada la información que hay que aplicar 

4. ¿Es suficiente esta información para resolver la actividad? SÍ es suficiente 

esta información para resolver la actividad 

5. ¿Se ofrecen ayudas o pistas para aplicar la información? NO se ofrecen 

ayudas o pistas para aplicar la información 

6. ¿Cómo se presenta el caso? Se presenta el caso DESCRITO 

7. Si es una simulación, ¿se ha recogido lo crítico de la situación real? No es 

una simulación, es un caso descrito 

8. El caso, ¿puede considerarse típico o atípico? Dada la información de la 

actividad, diríamos que se trata de un caso que se puede considerar TÍPICO 

9. ¿Se ofrece sólo información relevante o también irrelevante? Se ofrece 

tanto información relevante como irrelevante 

10. Los datos del caso, ¿son simples o interpretados? Hay datos del caso 

SIMPLES (los datos sociodemográficos y las aficiones del paciente; y parte del 

tratamiento, por ejemplo, reducir al mínimo -5g/día- el consumo de sal) e 

INTERPRETADOS (la parte del tratamiento referida al ejercicio físico moderado y 

regular, ya que médico y paciente pueden no entender lo mismo por “moderado” y 

“regular”).  

11. ¿Es de producción o de reconocimiento? Se trata de una actividad de 

aplicación de PRODUCCIÓN. 
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PRÁCTICA 2. AMPLIFICACIÓN POR REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

(Polimerase Chain Reaction, PCR) DE UNA SECUENCIA ESPECÍFICA DE ADN 

 

ÍNDICE 

Ideas principales 

Preguntas guía 

Amplificación por PCR de una secuencia específica de ADN 
  Definición y antecedentes 
  Etapas de la PCR 
  Diseño de los primers 
  Ejemplo del diseño de los primers 
  Diseño experimental 

Esquema de una PCR 
 

 Actividades de aplicación 

Respuestas de las actividades de aplicación 

Actividades de evaluación 

Bibliografía y páginas web de interés 

 

Ideas principales 

 La reacción en cadena de la polimerasa es un método in vitro para sintetizar 

enzimáticamente secuencias específicas de ADN. 

 Tiene tres etapas fundamentales: la desnaturalización, la hibridación y la extensión. 

 Los oligonucleótidos son específicos de la secuencia a amplificar y requieren un diseño. 

Preguntas guía 

(1) ¿Qué es la PCR? 

(2) ¿Cuáles son las etapas de la PCR? 

(3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Justifícalo. 

a) Los oligonucleótidos son cadenas sencillas de ADN de  entre 18-25 nucleótidos con 

~50% de G y C en su secuencia, además se diseñan en sentido 5’3’. 

b) Los oligonucleótidos son cadenas dobles de ADN de entre 18 y 25 nucleótidos con 

~50% de G y C en su secuencia, además se diseñan en sentido 3’5’. 

(4) ¿En qué sentido polimeriza la polimerasa? 

(5) ¿Cuáles son los reactivos necesarios para llevar a cabo una PCR? 
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Amplificación por PCR de una secuencia específica de ADN 

Definición y antecedentes 

 (1) La reacción en cadena de la polimerasa (polimerase chain reaction o PCR) es un 

método in vitro para sintetizar enzimáticamente secuencias específicas de ADN. Es una de las 

técnicas más importantes en la biología molecular y tiene todo un abanico de posibilidades de 

aplicación, como por ejemplo la cuantificación del ADN de una muestra, la clonación de genes, 

la detección de enfermedades hereditarias, la prueba de la paternidad, la detección de 

patógenos, la certificación de cultivos no transgénicos,... Esta técnica fue inventada por Karry 

Mullis, quien recibió el premio Nobel de química el año 1993 por ello.  

Etapas de la PCR 

Para amplificar una región de ADN utilizando PCR es necesario conocer las secuencias 

de los nucleótidos a cada uno de sus extremos. La reacción utiliza dos oligonucleótidos cortos 

de cadena sencilla producidos por síntesis química (también llamados cebadores o primers). 

Estos primers son complementarios a los extremos de la secuencia a amplificar. La extensión 

de éstos se cataliza a través de una ADN polimerasa termoestable (p.e. la Taq polimerasa, ADN 

polimerasa aislada de la bacteria termófila Thermus aquaticus). La especificidad de esta 

reacción viene determinada por la secuencia de los primers. 

(2) El proceso de amplificación por PCR consta de tres etapas principales: 

1.- Desnaturalización (95ºC): en esta etapa las dos cadenas de ADN que sirven de 

molde se separan. Se da una única primera etapa de 5 minutos y después, para cada uno de 

los ciclos son suficientes 30 segundos.  

2.- Hibridación (50-65ºC): es la etapa en la que los primers diseñados aparean 

(hibridan)  con la secuencia específica de las cadenas molde. La temperatura en la que tiene 

lugar es variable y. siempre es inferior a la temperatura de fusión de los primers, la cual 

depende de varios factores como son la longitud y el porcentaje de GC del mismo. El tiempo 

necesario para que se lleve a cabo la hibridación es de 30 segundos.  

3.- Extensión (o polimerización) (72ºC): la ADN polimerasa que utilizamos sintetiza 

nuevas cadenas de ADN alargando a partir de la doble cadena formada por el primer y la 

cadena molde, copiando esta última. El tiempo de extensión es variable y depende de la 

longitud de la región a amplificar y de la progresividad (capacidad de añadir nucleótidos a la 

cadena que se está formando por unidad de tiempo) de la polimerasa que se utilice. En 

nuestro caso (Taq polimerasa) el tiempo es de 1 minutos por kilobase a amplificar.  

Estas tres etapas (ciclo) se repiten unas 30-35 veces, haciendo que el número de 

moléculas aumente exponencialmente. En un proceso de PCR podemos amplificar a partir de 

una sola molécula de ADN hasta alrededor de 3,5·1010 en 35 ciclos. 
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Diseño de los primers 

 Como ya hemos dicho los primers son secuencias de ADN complementarias a las 

secuencias de los extremos del ADN que queremos amplificar. (3) Para su diseño tenemos que 

tener en cuenta que la longitud suele ser de entre 18-25 nucleótidos y que el porcentaje de G y 

C sea de ~50%. Siempre se utilizan dos primers por cada una de las regiones de ADN que se 

quieren amplificar. Hay que tener en cuenta que a la hora de pedirlos a la casa comercial 

siempre tienen que estar en dirección 5’3’. Vamos a ver un ejemplo. 

Ejemplo del diseño de primers 

 Imaginemos que queremos amplificar únicamente la zona entre las líneas punteadas 

en la secuencia dada. Para ello tenemos que diseñar los primers en los extremos de dicha 

región (resaltados con el círculo rojo en la figura 1).  

 
5’ TCATTTGCTAAAACGGGAGTATTGCAGCCATAGGAATCTCCGCGGCTTCGCTATTCGCTACACCGGCGTACGGA 
3’ AGTAAACGATTTTGCCCTCATAACGTCGGTATCCTTAGAGGCGCCGAAGCGATAAGCGATGTGGCCGCATGCCT 
 
CGGGAGCGTTGAACGTGGAAGGCTTCCCTCTTCGCTACACCGGCCTTCGGACGTGAGCGAAGAACGTGGAAGTTT 

GCCCTCGCAACTTGCACCTTCCGAAGGGAGAACGATGTGGCCGGAAGCCTGCACTCGCTTCTTGCACCTTCAAA 

 
GCTTCGCTATACGCAACACCGGCGTACGGACGGGAGCGAAGTTCGTGGTAGTTCCAGAGCGCTGGTCCTCTCGCCG 

CGAAGCGATATGCGTTGTGGCCGCATGCCTGCCCTCGCTTCAAGCACCATCAAGGTCTCGCGACCAGGAGAGCGGC 

GATTGGATTCGGCAGCGCCGCCTGGATATTGCAATGCAAGGTCAGGTCAAATGACTA3’ 
CTAACCTAAGCCGCTCGCGGCGGCCTATAACGTTACGTTCCAGTCCAGTTTACTGAT5’ 

 

Figura 1. Secuencia de ADN que contiene la región a amplificar. 
 

(4) Hay que recordar que la polimerasa sólo es capaz de polimerizar en sentido 5’3’, 

por lo que los dímeros de ADN de la cadena molde con el primer tienen que formarse en este 

sentido. El primer que va en el sentido 5’3’, llamado directo o forward (figura 2), es 

complementario a la región inicial de la cadena inferior (de color verde), mientras que para 

amplificar la cadena superior (de color rosa) utilizaremos un primer que irá en dirección 3’5’, 

inverso o reverse (figura 2), complementario a la región final de esta misma. 

         

5’TCATTTGCTAAAAGGGAGTACCGCAGCCATAGGAATC... CCGGATATTGCAATGCAAGGTCAGGTCAAATGACTA3’ 

        3’   ACGTTACGTTCCAGTCCAGT 5’ 

                5’ ACGGGAGTATTGCAGCCATA 3’ 

3’AGTAAACGATTTTGCCCTCATAACGTCGGTATCCTTAG...GGCCTATAACGTTACGTTCCAGTCCAGTTTACTGAT5’ 
             

Figura 2. Secuencias de los primers diseñados para la amplificación de la región de ADN de interés. 
 

Por último, hay que recordar que siempre hay que pedirlos en sentido 5’3’, por lo 

que al primer reverse tendremos que darle la vuelta. Por tanto, nos quedaría el siguiente par 

de primers: 

Forward: 5’ ACGGGAGTATTGCAGCCATA 3’ 

Reverse: 5’ TGACCTGACCTTGCATTGCA 3’ 
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Diseño experimental 

 (5) Los “ingredientes” que necesitamos para hacer la PCR son los siguientes: 

 - ADN molde: a partir de ADN genómico o plasmídico, cADN,… Es el ADN que contiene 

la secuencia que queremos amplificar. 

 - Primers: hibridan con la cadena molde y una vez unidos sirven como punto de anclaje 

de la ADN polimerasa para que empiece la extensión. 

 - Desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs): cada uno de ellos (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 

que se utilizan en la formación de las nuevas cadenas de ADN. 

 - Tampón concentrado: se utiliza para mantener el pH tamponado de la muestra. 

 -MgCl2: los iones Mg2+ son cofactores del enzima ADN polimerasa. 

 - Taq polimerasa: es el enzima termoestable que se encarga de la polimerización. 

 Se prepara una mezcla con todos los ingredientes siguiendo las instrucciones del 

cuaderno de prácticas, donde se indican las concentraciones finales de cada uno de los 

reactivos, y donde se describe también el programa concreto de PCR para la región específica 

que vamos a amplificar y los primers diseñados que vamos a utilizar.  

 
 
Figura 3. Esquema de una reacción de PCR. 
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Actividades de aplicación 

1.- Para amplificar una región de ADN por PCR es necesario conocer las secuencias de los 

nucleótidos en cada uno de sus extremos, pero ¿es necesario conocer la secuencia de todo el 

fragmento? ¿Por qué? Considere que las secuencias de los extremos son las que se utilizan 

para el diseño de los primers. 

 

2.- En las bases de datos podemos encontrar la secuencia del gen FIT2 de Saccharomyces 

cerevisiae, que es la parte sombreada de la región que se presenta a continuación:  

TACGGTCCTTGTAAAAAAGTCTATCATAAAGCCATCACAAAACAATAATAATGAAATTCTCAACTATTTTCGGAGCTA

CTACAGTTATGACTGCCGTCTCGGCAGCAGCTGTGTCGAGTGTAATGACCACTAAGACTATTACTGCTACTAACGGTA

ATAACGTTTACACTAAGGTCGTTACCGACACCGCTGACCCTATCATTAGTTACAGTACCACTAGAACTGTCGTTGTCA

GTAATAGTGATGCTACTTACACAAAGGTTGTCACCGAAGGACCAGATACCACCTCTGAAAAGAGTACAACAAAGACAC

TTACTTTGACAAACGGTTCAGGTTCATCAACCAACCTTTACACCAAGACCGTCACTCAAGCCGTCGAATCATCTACAT

CCTCCTCATCCTCCTCATCCTCCTCCTCCTCTTCTGCCTCTTCTTCTGGTGCTGCTCCTGCTGCATTCCAAGGAGCAA

GTGTCGGTGCATTGGCCCTTGGTTTGATTTCTTACCTATTATAAGCTCGGTTTCAAACCAGAAAAAAGCTATTAGTTA

TCGTGTATAGCATA 

¿Cuáles de las diferentes posibilidades de pares de primers que se presentan a continuación, si 

queremos amplificar únicamente el gen, deberíamos escoger? Justifique la respuesta. 

A) Fwd: ATGAAATTCTCAACTATT Rv: GATTTCTTACCTATTATAA 

B) Fwd: AATAGTTGAGAATTTCAT Rv: TTATAATAGGTAAGAAATC 

C) Fwd: CATCACAAAACAATAATA Rv: GCTCGGTTTCAAACCAGA 

D) Fwd: ATGAAATTCTCAACTATT Rv: TTATAATAGGTAAGAAATC 

 

3.- Sabiendo las secuencias iniciales y finales para un mismo gen en dos especies diferentes, 

¿podríamos diseñar una pareja de primers que sirvieran para amplificar cualquiera de ellos? 

¿Cuál sería esa pareja? ¿La secuencia amplificada sería de la misma longitud en todas las 

especies? Consideración: Para que los primers sirvan para las dos secuencias tienen que ser 

iguales en ambas, aunque la secuencia interna de los genes sea diferente. 

Perejil (Petroselinum sativum) 

TGATGTCTATACTCGTGGGTAGTTGATAGATGGCCCTGAAATGGATTCTGGTATGTTCTAGCGCTTGCACCATCCCATTTAACTGTAA

GAAGAATTGCACGGTCCCAATTGCTCGAGAGATTTCTCTTTTACCTTTTTTTACTATTTTTCACTCTCCCATAACCTCCTATATTGAC

TGATCTGTAATAACCACGATATTATTGGAATAAATAGGGGCTTGAAATTTGGAAAAAAAAAAAAAACTGAAATATTTTCGTGATAAGT

GATAGTGATATTCTTCTTTTATTTGCTACTGTTACTAAGTATTGGTAACGAAAGATTCAGAGCCCCAGAAGCTTTGTTCCATCCTTCT

GTTTTGGGTTTGGAATCTGCCGGTATTGACCAAACTACTTACAACTCCATCATGAAGTGTGATGTCGATGTCCGTAAGGAATTATACG

GTAACATCGTTATGTCCGGTGGTACCACCATGTTCCCAGGTATTGCCGAAAGAATGCAAAAGGAAATCACCGCTTTGGCTCCATCTTC

CATGAAGGTCAAGATCATTGCTCCTCCAGAAAGAAAGTACTCCGTCTGGATTGGTGGTTCTATCTTGGCTTCTTTGACTACCTTCCAA

CAAATGTGGATCTCAAAACAAGAATACGACGAAAGTGGTCCATCTATCGTTCACCACAAGTGTTTCTAATGTGGGTAAACGCGATGAG

GTGACCACATG 

 

Cilantro (Coriandrum sativum) 

ATATAGCTGTGCATAGCTGATCGTAGCTGGAAACAATGGATTCTGGTATGTTCTAGCGCTTGGTCAACAGGAATCGAACGTGCGACTC

TATCCAATTTTTCTCCTTTCGTTGACCTAAAAGGTGTGTGAGTGCGACCTCAATGTCGAAGGATCCAAGGATTATTACAGAAAAAGCC

AAGAGGACTAAGGATATTAAAACTCTTTTTAATAAGTTCGGATTGTTTGATGGATTTTTCTACAAGTCACTAATCGGTCTTCGAAAGT

TCAATATCTAAATATAAAGTGAAGAGTAATTGCAACGAAACGTATTTTCAATTAATTTGATACGTTTAAATTAAGTTCTATGAACTAT
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TCTTTTCCGATATTTATAGAGCACTGATTTAGTTTACTCGATCATGAAGTGCGACGTGGACATCCGCAAGGATCTGTATGCCAACTCT

GTGCTGTCCGGCGGTACCACCATGTACCCTGGTAATCGCTGTCCACCTTCCAGCAGATGTGGATCTCGAAGCAGGAGTACGACGAGTC

CGGCCCCGGAATCGTTCACCGCAAATGCTTTTAAGTCTTTCGCCCGCCGCGAAAGCTCTTCAAAGGCAGCAACCAGCAGCGACCAACA

AGCACCCATCGAGCTACCCAACAACCTCGGCTCGGACAGTGATAGACAAAAGCAGCGAACCCATCGCACAACAATTATCATCCAACTC

AGATTCACAGCAGATAATCAGAGGCAACCTCCGGTTGTCGGTGCTCATCCTTCATGGCCATTTCATCGGCAGCGGTATAGCGGATTTT

TACTTTGAAGAACTAATCGTAAGAGTCGTGGCTGTGCTCCATGTCGAGTAGCAATCAAATGTATATGAGGAGCTTTTAACCCTAGTCA

GTGAATTGAAAGCCAAATATATCTTCCATTAAAACTATTAAATATTTTCAAAACAAGAATACGACGAAAGTGGTCCATCTATCGTTCA

CCACAAGTGTTTCTAAGCTCGAGGTAGAGTGGAGCTGATAGTGAGAGATAGGGCCCGAT 

 

4.- Imaginemos que vamos a una floristería y queremos comprar diferentes tipos de plantas 

aromáticas. En la floristería nos venden unas cuantas plantas siendo dos de ellas perejil y 

cilantro. Cuando llegamos a casa y nos disponemos a etiquetarlas nos damos cuenta que no 

sabemos identificar el perejil y el cilantro, pues ambas plantas son muy parecidas. Idea una 

estrategia, basada en la PCR que nos sirviera para diferenciar entre estas dos plantas. Podéis 

utilizar los genes del ejercicio anterior para ayudaros a resolver este problema.  

 

Respuestas a las actividades de aplicación 

1.- No es necesario conocer toda la secuencia. Para diseñar los primers sólo es necesario 

conocer las secuencias de los extremos, que es la que nos servirá de molde para que hibriden 

los primers y la polimerasa empiece a polimerizar, por lo que conocer la secuencia interna no 

nos aportará ninguna ventaja.  

 

2.- D. Si sólo queremos amplificar la secuencia sombreada los primers deben estar incluidos en 

la región a amplificar, además los primers se piden en sentido 5’3’, por lo que la secuencia 

del primer reverse tiene que ser la complementaria reversa de la secuencia dada. 

 

3.- Una de las posibilidades es: 

 Fwd: ATGGATTCTGGTATGTTCTA 

 Rv:   TTAGAAACACTTGTGGTGAA 

La secuencia amplificada en cada una de las especies será diferente porque el gen 

tiene diferente longitud en cada una de ellas. Para el perejil será de 645 pares de bases y para 

cilantro de 949. 

 

4. Dado que la longitud de los amplicones en las dos plantas es diferente, podemos hacer una 

extracción de DNA a partir de cada una de ellas y hacer una PCR utilizando los primers 

diseñados en el ejercicio anterior. Cuando visualizáramos el resultado de la PCR obtendríamos 

diferentes bandas que según el tamaño nos podrían servir para diferenciarlas: 

- Una banda de 949 pares de bases nos indicaría que es cilantro. 

- Una banda de 645 pares de bases nos indicaría que es perejil. 
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Actividad de evaluación 

1. Una empresa que elabora queso de cabra quiere hacer un control de calidad de la leche que 

compra, especialmente para saber que no está mezclada con leche de vaca. ¿Cómo podríamos 

utilizar la PCR para resolver este problema? Indíquese el diseño de los primers y explique la 

estrategia seguida y el posible resultado. 

Datos: 
Vaca (Bos taurus) 
Gen específico: 

TATAGGTATAAACTAGAGTAGTCCCTGATGGGTAGAATGTCTACTGTAACCAAATACTTTTACAAGGGTGAAAATACAGATTTGATTG

TCTTCGCTGCATCCGAAGAGCTTGTAGACGAATATTTGAAAAATCCATCAATTGGTAAGCTATCTGAAGTTGTCGAACTCTTCGAAGT

TTTCACTCCTCAGGACGGTAGGGGTGCCGAGGGTGAGTTGGGCGCTGCCTCCAAGGCCCAAGTGGAAAATGAGTTCGGTAAGGGCAAG

AAGATCGAAGAAGTTATCGATTTGATATTGAGAAATGGTAAGCCAAACTCTACCACCTCTAGTCTCAAAACCAAAGGGGGTAACGCCG

GAACCAAAGCCTACAATTGAGGTCACGTTAAATCAGATAGATCAATATAGCTACGCG 

 

Gen conservado (con otras especies de animales como la cabra): 

TTAAATATACAGATAGATCAATATAGCTACGCGATGTTGGCTCGTACTGCTGCTATTCGTTCTCTATCGAGAACTCTAATTAACTCTA

CCAAGGCCGCAAGACCTGCCGCTGCTGCTTTGGCTTCCACCAGAAGATTGGCTTCCACCAAGGCACAACCCACAGAAGTTTCCTCCAT

CTTAGAGGAAAGAATTAAGGGTGTGTCCGACGAGGCCGACGCCATGAAGTACTCTATTATTGTTGCAGCTACTGCATCTGAAGCCGCT

CCTCTACAATACTTGGCTCCATTTACTGCCGCATCCATTGGTGAATGGTTCAGAGATAATGGAAAGCACGCTTTGATCGTCTATGACG

ATTTGTCCAAGCAAGCCGTGGCATACCGTCAATTATCTTTGAATTTGAACGAAACTGGTAGAGTTCTTGCAGTCGGTGATGGTATTGC

TCGTGTTTTTGGTTTGAACAACATTCAGGCTGAAGAATTGGTCGAGTTCTCCTCTGGTGTTAAAGGTATGGCTTGATGGTAGATCTGA

TAGTAGATAGATCTAGGT 

 

Cabra (Capra aegagrus) 
Gen específico: 

TATAGATCTGATAGTAGATAGATCTATGACCTCAGGATACTATACCGTCTCATTTTTTTATGCGATCTTATTGTTATGCGCATGCACA

CGTGCTGAGATCTACCTGACGGGCGGTGAAAGCCAGGGCTTGCCATCAGGATTCTGGCAAATGGACGATGATTTGGCAATCGCTCCAG

TTTCTATGGTTGAATTTTACCAGACGATAGGATTAACTGCAAATGGTACTGTACCTGAGAGTTTGTTTGTCAAGACGTGGTCAACAAA

CAGTAGCTGTGATATTACAGCCTCTGAAGGAAATTTAACATGTGCAGTTCGTGTTTCAGTATCCAGTATGCACAATCACGGCAAGACA

GCGTTTTGTGTTACCTATAGCCACGGTGATTCTTGGCGTGCCGAGCTGAGAGTAGTTGCCAATGATGCTTGGTCCCATTATTATCCCT

GGAGTATTGACTGTCCAGAAGTTGATAAAAATAATATGGCTATTAATGATTGTTTTGATCAGGCGCAAGGTTAAAAGTTATAGCGCTA

TGGCTAGATAGC 

  
Gen conservado (con otras especies de animales como la vaca): 

AATATAGCCCTGTAGTTAGGCTGAATGGCTCGAATGTTGGCTCGTACTGCTGCTATTCGTTCTCTATCGAGAACTCTAATTAACTCTA

CCAAGGCCGCAAGACCTGCCGCTGCTGCTTTGGCTTCCACCAGAAGATTGGCTTCCACCAAGGCACAACCCACAGAAGTTTCCTCCAT

CTTAGAGGAAAGAATTAAGGGTGTGTCCGACGAGGCCAATTTGAACGAAACTGGTAGAGTTCTTGCAGTCGGTGATGGTATTGCTCGT

GTTTTTGGTTTGAACAACATTCAGGCTGAAGAATTGGTCGAGTTCTCCTCTGGTGTTAAAGGTATGGCTTGAGGAAATGCGATGATGC

TTTTGGATCGA 

 

Páginas web de interés 

 Página web oficial de Karry Mullis: http://www.karymullis.com/index.shtml 

 http://flybase.org/ 

 http://www.yeastgenome.org 

 http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus_hircus
http://www.karymullis.com/index.shtml
http://flybase.org/
http://www.yeastgenome.org/
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml


                                                                                                                   Suport i tutorització acadèmica 

63 
 

6.9. Suport i tutorització acadèmica 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

La tutoria és un dels aspectes que fins el moment no havia tingut present, encara que 

d’una manera inconscient l’he dut a terme, ja que sempre intentes ajudar/assessorar als 

alumnes en allò que pugues i estiga a l’abast de la teua mà. En aquest taller sols hem 

aprofundit en una dels vessants de la tutorització, la referida a l’acadèmica. Allò que té relació 

amb les particularitats personals (problemes psicològics o de discapacitats) ho hem de deixar 

de la mà dels professionals que hi ha dintre de la universitat que fan aquesta tasca. En 

referència als problemes que poden tenir els alumnes per conciliació de la vida 

familiar/professional amb els estudis, allò que hem de fer és escoltar-los, donar-los suport i 

consell, mantenint les distàncies. També podem ajudar en l’aprofundiment dels 

aprenentatges, recolzant als alumnes en allò que presentem de nou en les diferents sessions 

(preguntant si ho han entès, si hi ha dubtes, aclariments, ...). Ens explicaren diferents tipus 

d’accions tutorials i el pla tutorial que hi ha a la universitat, malgrat aquestes descripcions, 

desconec el pla d’acció tutorial que es dona en la Facultat de Biologia. Crec que cada professor 

es fa càrrec d’un grup d’alumnes als quals els fa un seguiment del nombre d’assignatures de 

http://cvformacio.ub.edu/calendar/view.php?view=day&course=2881&cal_d=12&cal_m=4&cal_y=2012#event_55869
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què es matricula, com va superant-les o no, els aconsella si és un repte difícil d’assolir o no, i 

que deurien de fer en quan a la matricula principalment. Supose que els consells i 

l’assessorament depèn de cada tutor.        

La possible aplicació en la meua docència és la referida a la consolidació 

d’aprenentatges, intentant que quan acaben les classes tots siguen conscients d’allò que han 

aprés. Si necessiten reforç sempre poden vindre a les tutories “clàssiques”, i la resta de 

problemes que poden sorgir poden parlar-los amb els tutors acadèmics assignats o, en 

dependència de la natura del problema, amb el professionals que hi ha a la Universitat. 

A continuació hi presente unes activitats que realitzarem en aquest tallers, en les quals 

reflexionàrem sobre els alumnes i nosaltres mateix, crec que va ser una bona tàctica perquè 

fórem conscients de què se’ns demana, tant a uns com a altres, i de les facilitats que tenim al 

nostre abast i que coneguem o no. També férem una activitat de cerca sobre diferents accions 

tutorials sobre la temàtica pròpia de cadascú i fou també molt enriquidora perquè desconeixia 

aquestes accions. 
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REFLEXIONANDO SOBRE LOS PROTAGONISTAS. 

Los actores. Los estudiantes: 

¿Cómo son los estudiantes de HOY? 

Creo que los estudiantes de hoy por un lado son más críticos con los profesores y con 

el sistema de aprendizaje, como más inconformistas. Igualmente, tengo la sensación que los 

alumnos no son conscientes de todas las ventajas y recursos que tienen a su disposición, no los 

utilizan en todos sus ámbitos posibles. 

¿Cuáles son las fuentes de evidencia? 

Básicamente, las fuentes de evidencia, en mi caso, es la observación directa de los 

alumnos y las conversaciones en las clases prácticas. Hago una comparación directa con mi 

época de estudiante. En referencia a que son más inconformistas también se revela en los 

artículos de la prensa ante las últimas movilizaciones de los estudiantes frente al cambio de los 

planes de estudio y los recortes en los presupuestos para educación 

¿Cuál es el perfil IDEAL del estudiante de mi  titulación? 

 Según la página web de la titulación de Biología, el perfil recomendado hace referencia 

a los estudios cursados anteriormente (“El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és 

el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als 

estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per 

poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, 

química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.”) 

 Por otro lado, creo que los estudiantes para el grado de Biología tienen que ser 

personas con interés por los organismos vivos, motivados en el estudio y con un mínimo de 

destrezas manuales (para trabajar en el laboratorio) y capacidad de razonamiento tanto 

deductivo como inductivo. Por otro lado, este grado, además de las clases teóricas también 

tiene prácticas de laboratorio (generalmente obligatorias), por lo que el horario es de mañana 

y tarde durante ciertos periodos de tiempo, por lo que aquellos estudiantes que, por ejemplo, 

compaginen los estudios con un trabajo tendrán mayores dificultades para poder asistir a 

todo. 

¿Qué he de saber de mis estudiantes para desarrollar un buen proceso de E-A? 

 El conocimiento a nivel personal de todos los alumnos es inviable en la mayoría de los 

casos, por el tamaño de los grupos. Ahora bien, un análisis global de los estudiantes de un 

grupo puede ser útil para ayudarnos a plantearnos cuál es la mejor manera de impartir clases o 

las actividades. 

 Los dato que nos podrían interesar, por las implicaciones en la dedicación o el 

interés/motivación en la asignatura, podrían ser, por ejemplo: si son repetidores de la 

asignatura, si compaginan los estudios con un trabajo, si tienen personas a su cargo (personas 
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mayores o hijos), que les ha motivado a la hora de escoger la asignatura (grado), que esperan 

aprender, que conocimientos previos tienen,… 

¿Qué información institucional tengo a mi disposición? 

 Sinceramente, no lo sabía; nunca había perdido un poco de mí tiempo buscando 

información de los alumnos. 

 He estado mirando un poco y dentro del campus virtual se puede obtener información 

del alumno sobre las actividades, participación de los mismos en una asignatura, el registro de 

las calificaciones para esa asignatura y las anotaciones que el alumno introduzca, pero no he 

encontrado muchos datos más, al menos de una manera fácil o intuitiva. Sí que hay 

información sobre los resultados de las encuestas que se realizan a los alumnos sobre los 

profesores. 

No sé si habrá datos de perfil de ingreso de los alumnos a una titulación, o algo 

parecido. Yo al menos no lo he encontrado.   

¿Qué acciones/estrategias puedo realizar para compensar déficits de información 

institucional? 

 Como hemos comentado anteriormente, algunos de los datos que nos pueden resultar 

de interés se podrían recoger a través de una encuesta anónima el primer día de clase o un 

cuestionario a través del campus virtual., para hacer un sondeo general del grupo. 

Loa actores. El profesorado: 

¿Cuál es el perfil IDEAL de profesor/a de mi titulación? 

 Evidentemente, que tenga los conocimientos necesarios para impartir las clases, pero 

aparte de eso tiene que estar actualizado en cuanto a conocimientos, pues estos pueden variar 

de un año a otro (por lo que hay que estar al  día en las publicaciones que van saliendo en 

temas relacionados con nuestra docencia). También hay que estar al día con las nuevas 

tecnologías y técnicas del laboratorio, ya que estas avanzan rápidamente. 

 Por otro lado, para dar clase, independiente de la asignatura (grado) es importante que 

el profesor tenga interés por que los alumnos aprendan y que lo hagan bien, en ayudarles y 

que en cierto grado tengan ganas de innovar y mejorar en su enseñanza. 

 Al igual que se pediría un perfil científico concreto (doctores) también sería interesante 

también que tuvieran algún tipo de formación en el tema de la docencia, algo a nivel 

pedagógico. 

 De todos modos creo que también es bueno que estén centrados en su investigación y 

en su papel como profesores, y para ello tener una cierta estabilidad ayuda a ello. 
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¿Cuál es el perfil REAL de profesor/a de mi titulación? 

 Realmente, no puedo hablar mucho de los profesores de la titulación en la que imparto 

clases aquí en la UB, ya que sólo hace año y medio que estoy aquí y no curse mis estudios en 

esta facultad. 

 El contacto que tengo con los profesores de Biología se limita a los compañeros del 

departamento y los de las asignaturas que imparto. En referencia a ellos, creo que, por 

supuesto todos ellos tienen los conocimientos necesarios y que mayoritariamente sí que están 

actualizados en este respecto. En cuanto a la tecnología, supongo que más o menos también. 

Sí que han adaptado los contenidos a los nuevos planes de estudios, pero no creo que todos se 

hayan adaptado a las nuevas metodologías de dar clases o a los conceptos de aprendizaje 

centrado en el estudiante o evaluación continua, por ejemplo. 

En cuanto a formación académica, no sé qué perfil tienen, pero creo que la mayoría no 

han hecho ningún curso sobre como impartir clases, si no que entraron al departamento por 

méritos científicos y no de docencia. 

 La mayoría son profesores titulares o catedráticos, con carreras científicas consolidadas 

en grupos con una larga trayectoria, lo que les aporta estabilidad y seguridad, tanto a nivel 

personal como profesional.  

¿Cuál es mi perfil actual? 

  Mi perfil actual es un poco intermedio. En referencia a los conocimientos, sí que los 

poseo, y en referencia a las técnicas y nuevas tecnologías creo que también estos actualizada. 

 En cuanto a formación para la docencia, sí que hice un curso de CAP, y tengo 

experiencia previa dando clases con un profesor titular durante los años de tesis, pero creo 

que aun así tengo ciertos déficits en este aspecto. 

 Actualmente formo parte de un grupo de investigación de larga trayectoria como post-

doc, pero es un contrato temporal, que no tiene asociada continuidad, lo que hace que tenga 

un cierto grado de preocupación en cuanto a mi futuro laboral y en consecuencia por mi 

estabilidad a nivel personal.  

¿Quién/ quiénes de mis colegas son mis REFERENTES? 

 Mis referentes, en cuanto a docencia se refiere, los encuentro en otros ámbitos 

diferentes al que me encuentro actualmente (la universidad). Personalmente, siempre me ha 

gustado dar clases, y esa “vocación” viene un poco de familia. Y son mis padres y mis 

hermanos, todos ellos maestros y profesores, los que me sirven un poco de guía en mi manera 

de dar clase. Ellos me ayudan en temas más pedagógicos, pues mi formación en este aspecto 

es un poco deficiente. 

 En los años de doctorado impartí clases de prácticas también junto a un profesor 

titular, el cual estaba bastante preocupado en que los alumnos fueran capaces de ver y aplicar 

en las sesiones de prácticas aquello que habían dado en las clases teóricas. Creo que era un 

buen profesor, y por eso lo tomo como referente.   
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 ¿Qué experiencias de apoyo académico he tenido en mi formación previa? 

 No entiendo muy bien qué se pregunta aquí, supongo que hace referencia a que 

ayudas he recibido. Las primeras clases que impartí en el ámbito universitario fueron junto a 

un profesor titular en el que él tenía el peso de las sesiones de prácticas y yo estaba de apoyo, 

para después impartir yo las clases. En las demás asignaturas que he impartido, ha sido 

parecido. Siempre han sido clases prácticas, y en el primero de los grupos iba de apoyo, para 

ver cómo se desarrollaba la sesión impartida por un profesor con más experiencia y luego ya 

era yo quien daba los grupos que me tocaran. 

 Cuando hice el CAP también estuve de prácticas en un instituto, y aunque no es la 

universidad, la profesora que me tutorizaba también me dio ayuda para mejorar en mi forma 

de dar clase. 

¿Tu modo de aprender es generalizable a los demás? 

 Mi modo de aprender supongo que es más o menos como el de la mayoría. Depende 

de que esté intentando aprender utilizo unas u otras estrategias, así pues, si lo que estoy 

estudiando son conceptos o relaciones de los mismos, utilizo técnicas de subrayado, mapas 

conceptuales, esquemas,…y si lo que intento aprender es más procedimental pues intento 

aprender el procedimiento haciéndolo y repitiendo hasta que sale bien.  

 En referencia a las clases, mi modo de aprender es un poco por ensayo y error. Si 

alguna vez introduzco algo nuevo en una sesión o lo explico de una forma diferente y parece 

que los alumnos lo entendieron mejor, pues intento continuar con esa técnica y, al contrario, si 

hago algún comentario o un ejemplo que veo que no les ayuda, intento no volver a repetirlo o 

mejorar el ejemplo para que puedan entenderlo mejor.  

¿Conoces a colegas/compañeros/as que aprendan de forma diferente a la tuya? 

 No conozco compañeros que aprendan de forma diferente a la mía, pero supongo que 

habrá otras maneras de aprender, a través de libro, vídeos,…  
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EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS ON-LINE 

Haciendo una pequeña búsqueda por internet he encontrado numerosas páginas que 

hacen referencia a la tutorización de los estudios en Biología, con una mayoría abrumadora de 

universidades norteamericanas. Entre ellas he escogido dos: 

Louisiana Tech University: 

http://www.latech.edu/students/counseling/academic.shtml 

 En esta página primero hacen una pequeña encuesta a los alumnos sobre si tienen problemas 

a la hora de estudiar o si están nerviosos antes de un examen. Tras esto les dan toda una serie 

de páginas web de interés para cada uno de los problemas específicos que puedan tener. En 

uno de los apartados se centran en los problemas en los estudios específicos de una materia, y 

si entras aquí vas a otra página, que ya te explica como estudiar la materia de interés en sí, en 

nuestro caso biología (http://www.howtostudy.org/resources_subject.php?id=4).  La única 

pega es que la mayoría de recursos son todos on-line, pero si se busca un poco más en la 

página web de la universidad, llegas a la página web para pedir cita con un tutor de biología 

(http://www.latech.edu/barc/learning-assistance/biology-tutoring.shtm).  

Investigando por las Universidades española, he  encontrado un programa de 

tutorización académica en la Universidad Carlos III de Madrid, pero sólo en referencia a 

deportistas de élite que realicen los estudios simultáneamente a su carrera deportiva. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_externa/pl

an_apoyo_estudiantes/apoyo_academico 

Otro ejemplo interesante de las universidades españolas es la propuesta de la 

Universitat de València, en la que se propone una asignatura para los alumnos de primer 

curso, en el que se explican los recursos que tienen a su disposición por parte de la 

Universidad, la manera en que está estructurada la licenciatura de Biología y también se hace 

unas clases para adquirir las destrezas básicas de laboratorio. Adjunto está el enlace donde se 

puede encontrar el plan docente de la asignatura. 

http://www.uv.es/incorp/integracio/Gu%EDa_Docente_Incorporaci%F3n_a_los_Estudios_de_

Biolog%EDa.pdf 

Este último ejemplo me parece interesante, aunque un poco “antiguo”. Se utilizó como 
respuesta a una implantación poco exitosa del Plan Piloto de Tutorización de alumnos de 
primer curso de la licenciatura en Biología, por lo que podría rescribirse en un entorno más 
actual en referencia a los grados. Podría ser una propuesta útil para dar una visión general a 
todos los alumnos, para que sepan qué recursos tienen a su alcance, como pueden diversificar 
su currículo y, al mismo tiempo, plantear una tutorización más específica para aquellos que la 
necesiten (ya que los recursos que tenemos actualmente en la universidad no permite tener a 
todos los alumnos tutorizados, que sería la situación ideal).  

http://www.latech.edu/students/counseling/academic.shtml
http://www.howtostudy.org/resources_subject.php?id=4
http://www.latech.edu/barc/learning-assistance/biology-tutoring.shtm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_externa/plan_apoyo_estudiantes/apoyo_academico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_externa/plan_apoyo_estudiantes/apoyo_academico
http://www.uv.es/incorp/integracio/Gu%EDa_Docente_Incorporaci%F3n_a_los_Estudios_de_Biolog%EDa.pdf
http://www.uv.es/incorp/integracio/Gu%EDa_Docente_Incorporaci%F3n_a_los_Estudios_de_Biolog%EDa.pdf
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6.10. Treball en equips docents 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

A arrel d’aquest taller he pogut veure clarament les diferències entre treball en equip 

i treball en grup malgrat ja tenia certes nocions de les diferències entre ambdós. La diferència 

principal és la consecució d’un objectiu comú i el grau d’implicació del membres, en els quals 

hi ha un major grau de compromís i responsabilitat. A més a més, el treball en equip 

augmenta els resultats positius del treball que es duu a terme, però per que es doni és 

necessari que hi haja tota una sèrie de factors que augmenten aquesta efectivitat. 

Crec que bàsicament aquest taller està pensant per al treball d’equips docents, que 

encara que es suposa que jo pertany a un d’ells, realment no em trobe formant part d’ell, 

malgrat que forme part d’un grup de professors que dona la docència en una mateixa 

assignatura i l’objectiu és l’aprenentatge dels alumnes de les competències descrites per a 

aquesta. Per aquest motiu, una de les meus opcions és parlar amb la meua mentora i 

comunicar-li que m’agradaria poder estar un poc més implicada en la part de treball de 
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coordinació de l’assignatura, més enllà de la coordinació entre els professors per als horaris 

de docència. 

El treball en equip ja és una de les competències transversals definides en els 

diferents graus en els què aquesta assignatura és impartida. A les pràctiques de laboratori es 

desenvolupa en part aquesta competència, pel fet que el treball de laboratori es realitza en 

grups. Podríem fer més èmfasi en aquesta formació de grup i el què significa formar part d’un 

grup perquè arriben a treballar com un equip, on l’objectiu comú de tots siga realitzar 

correctament les pràctiques al temps que aprendre a treballar conjuntament. 

Activitat del taller 

 En aquest taller se’ns va demanar reomplir una enquesta prèvia, per respondre 

alguns qüestions sobre el treball en equip docent que realitzem als nostres departaments. He 

volgut incloure algunes de les respostes que vaig donar en aquell moment i reflexionar sobre 

aquestes respostes després d’haver-lo realitzat. 

Dades personals 

Facultat: Biologia 

Ensenyament: Biologia, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques i Bioquímica 

Temps de docència a la UB: 1 any i 7 mesos 

 

Qüestionari 1 

1a. Tens o has tingut la possibilitat de treballar col·laborativament a la universitat? 

• SÍ   • NO  X 

1b. En cas que hagis contestat que no, indica la raó o les raons que segons el teu punt de 

vista ho han impedit. 

L’assignatura principal en la què participe està distribuïda entre diferents 

professors, tant a pràctiques com a teoria, però no crec que siga treball col·laboratiu, si no 

més bé, treball en equip, per això no considere que he treballat col·laborativament. 

No crec que cap raó ho haja impedit, supose que no he tingut l’oportunitat, perquè 

realment encara no estic totalment integrada, sols em conec el meu departament i, per 

tant, no he tingut l’oportunitat de conèixer més persones que puguen estar involucrades en 

aquest tipus de forma de treballar. 

 

2a. Has rebut algun tipus de formació sobre el treball col·laboratiu? En cas que contestis 

afirmativament, indica de quin tipus ha estat aquesta formació. Si cal, pots marcar més 

d’una opció. 

• Cap formació  X  • Formació inicial   

• Màster/Postgrau    • Formació continuada (ICE) 

• Autodidacta     • Altres 

 

 

 



Tallers                                                                                                                                                       __ 

72 
 

2b. En cas que hagis contestat NO, indica’n la raó o les raons que creus que ho justifiquen. 

 Supose que no he rebut cap tipus de formació sobre treball col·laboratiu com a tal, 

però el fet d’haver fet una tesi doctoral, si que m’ha servit com a experiència de treball 

col·laboratiu. 

 

3a. Indica si creus que podries incorporar el treball col·laboratiu com a estratègia de treball 

entre el professorat. 

• SÍ X  • NO 

3b. En cas que hagis contestat SÍ a la pregunta anterior, indica amb quina finalitat creus que 

podries incorporar aquest tipus de treball. 

 Crec que el treball col·laboratiu seria una bona estratègia de treball. Per algunes 

assignatures, sobretot en aquelles en les que la part pràctica està íntimament lligada a la 

part teòrica, els professors d’ambdues parts podrien treballar de manera més conjunta, per 

explicar part del temari o reforçar part del mateix en les sessions de pràctiques. 

 També seria interessant que si hi ha temes que puguen estar relacionats en 

continguts d’altres graus, podria treballar-se conjuntament perquè quedi més assolits. 

 

11a. Formes l'alumnat sobre el treball col·laboratiu? 

• SÍ   • NO  X 

11b. En cas què hagis contestat SI, indica en quins aspectes el formes, en cas que hagis 

contestat NO indica per què. 

 Si no forme a l’alumnat en el treball col·laboratiu és per la manca de coneixement i 

formació del mateix. Si mai he treballat d’aquesta manera i, a més a més, no sé com dur-la 

a terme, és difícil que puga formar a cap persona en aquesta manera de treballar. 

 

15. Quina valoració fas del treball col·laboratiu a la universitat? 1 gens important – 4 molt 

important 

 

 1 2 3 4 

Utilitat    X 

Viabilitat  X   

Eficàcia   X  

Satisfacció   X  

General   X  

 

16. Segons la teva experiència indica com creus que es podria potenciar el treball 

col·laboratiu. 

Com ja he comentat abans, no crec que tinga cap tipus d’experiència en el treball 

col·laboratiu, però supose que alguna de les maneres de potenciar-ho seria des dels propis 

professor que intentaren introduir aquesta manera de treballar en les seues assignatures, i 

fer veure quins són els avantatges d’aquesta manera de treballar. 

 

NOTA:  

Tinc la sensació de no haver contestat a moltes de les preguntes que hi havia a 

l’enquesta, però tal i com jo crec que és el treball col·laboratiu, no pense que estic 
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treballant d’aquesta manera. Tal vegada, després de fer el taller i tindre un poc més clar 

què és el treball col·laboratiu, tinga una visió diferent i pense que si que ho realitze. 

 Malgrat la meua poca experiència i la manca de coneixements sobre el tema, crec 

que evidentment, si es pretén dur a terme un treball col·laboratiu crec que s’ha de fer des 

del primer moment en què es planteja quins van a ser els continguts i les competències tant 

d’una assignatura o inclús, anant més lluny, d’un grau, i així poder tindre des d’un principi 

clar quines són les feines que ha de desenvolupar cadascú. 

 

Després d’haver realitzar el taller, crec que la majoria de respostes que contestí les 

tornaria a respondre de la mateixa manera, tal  vegada amb una terminologia més acurada, 

diferenciant més entre grup i equip, principalment. Seguisc pensant que no es realitza un 

treball en equip en l’assignatura en la qual estic implicada, i seguisc sense saber com 

funciona la resta del departament, en quan a equips docents i equips d’innovació. 

El que si que tinc més clar és el funcionament d’un equip de treball, quins són els 

objectius, com s’ha de formar i les tasques que desenvolupen els diferents membres, i de 

quina manera s’ha de funcionar perquè el treball sigui el més efectiu possible. 

També pense que no sols el novells necessitaríem  una formació en aquesta 

competència, si no que la resta de professorat deuria d’anar reciclant-se tant en aquesta 

competència com en altres. No sempre és el novell el que no sap fer les coses, sinó que de 

vegades no té l’opció de fer-les. 
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6.11. Ètica i responsabilitat docent 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

Com a membres de la Universitat i esta com part de la societat, tenim una sèrie de 

responsabilitats no sols de formar els alumnes en els codis deontològics propis de  cada estudi, 

sinó, a més a més, en les competències relacionades en la pràctica d’una ciutadania activa, en 

totes les seues dimensions. Aquest aprenentatge es pot realitzar tant a les sessions 

presencials, com a través d’altres activitats relacionades amb la formació ètica impulsades des 

ENSENYAR a APRENDRE 

Competències 

Específiques Genèriques o 

transversals  

Relacionades 

amb la professió 

Relacionades amb la pràctica 

d’una ciutadania activa 

Ètiques 

Dimensió 
Aprenentatge Permetrà 

Emocional Cognitiva Social 

Contextos Vies 

Continguts curriculars 

Relacions professor-alumne 

Organització social tasques 

Cultura participativa i institucional 

Implicació comunitària,... 

 

Pràctiques  i exercicis 

Elaboració i construcció autònoma 

Observació 
 

Apreciar valors 

Denunciar contravalors 

Construir matriu singular de valors 

Pràctica ciutadana activa 

Adequada pràctica professional 

 

A través de 

Codis deontològics 
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de la universitat. Les vies d’aprenentatge són les mateixes que puguen ser en altres casos, com 

la realització de pràctiques i exercicis i l’observació directa. És per aquest motiu que els 

professors, que servim d’exemple per als alumnes, deuríem de ser conscients de la influència 

que exercim i, per tant, el nostre comportament deuria de ser coherent en allò que diem i 

pensem. 

Estableix, per tant, una relació entre la bona pràctica docent i la responsabilitat que 

tenim envers els alumnes, ja que aquesta responsabilitat esdevindria com una condició més de 

les descrites al taller d’estratègies de treball a l’aula. 

A les pràctiques ja hi ha un tema que tractem que és un poc conflictiu: els 

microorganismes transgènics (actualment sols parlem de si en pràctiques fem un 

microorganime transgènic o no). Podríem donar-los algun article a favor i en contra d’aquests 

microorganismes, on també s’incloguen els avantatges i inconvenients dels mateixos i fer un 

debat/fòrum a classe per discutir quines repercussions tenen en la societat. Aquest exercici, no 

comporta ninguna problemàtica d’implantació, excepte del temps que necessitem per 

preparar el fòrum i el temps a les pràctiques  per dur-lo a terme, que no en disposem de gaire.  

En aquest taller també es va realitzar una activitat de reflexió sobre la formació ètica a 

la universitat que adjunte a continuació.  

Activitat del taller 

Reflexió del qüestionari sobre la formació ètica a la universitat 

1. Valoreu cadascuna de les següents qüestions en una escala d’1 a 7.  

En referència a aquest bloc crec que si que és necessària una formació ètica a més a 

més de la formació acadèmica, ja que avui en dia ja hi ha temes controvertits que es porten a 

les aules i, per tant, creen la necessitat de assentar-hi les bases ètiques per poder debatre’ls. 

Per poder desenvolupar correctament les competències que se’n deriven de la formació ètica 

hem d’introduir aquest tipus de formació al pla docent (com a competències transversals i en 

alguns casos com a específiques de grau) i en conseqüència avaluar-les.  

Ara bé, crec que sense aquesta part de la formació, només amb els codis deontològics, 

els estudiants si serien capaços d’exercir la professió, ja que les habilitats que esdevenen 

d’aquest tipus de formació es poden desenvolupar també en altres aspectes de la vida i no 

sempre són imprescindibles per dur a terme una professió. Malgrat la idea de què aquest tipus 

de formació hagin de dur-se a terme també a la universitat, no crec que tot el professorat 

estiga totalment preparat per poder fer-ho.  

2. Com penseu que els estudiants poden aprendre millor continguts ètics? 
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Crec que una de les millors formes d’aprendre és a través de la observació, per tant, 

d’una banda tenim que, per ensenyar els continguts ètics i que els alumnes els aprenguen, 

hem de començar per comportant-nos d’acord amb continguts establertes per al nostre 

ensenyament. D’altra banda crec que qualsevol tipus de simulació, problema, discussió o 

debats realitzats a les aules poden ser una excel·lent forma d’aprenentatge, ja que les coses 

que et fan reflexionar, pensar i després haver de comunicar-les als altres perquè entenguen el 

teu punt de vista fan que els aprenentatges queden més arrelats. Crec que els treballs 

autònoms són els que menys ens poden aportar perquè potser un mateix no veu tots els 

possibles punts de vista però si es fiquen en comú poden ser molt enriquidors. Crec que tant 

un treball pràctic (pràcticum o pràctiques de l’assignatura) són les millors maneres de fer-los 

arribar aquests continguts en totes les seues vessants. 

3. A la següent taula teniu una llistat de competències relacionades amb la pràctica de la 

responsabilitat social. Valoreu-ne dos aspectes: si cal treballar-les a la universitat i si els 

treballeu. 

De tot el llistat que es presenta pense que bàsicament totes, en més o menys mesura, 

s’ha de treballar a la universitat. D’entre totes destacaria com a més importants, des del meu 

punt de vista, d’una banda el saber prendre decisions de manera autònoma i el comprendre 

críticament, ja que implica el fent de ser capaços de raonar, pensar i discernir quina és la millor 

opció per enfrontar-se i resoldre qualsevol problema i d’altra banda, el dialogar amb respecte i 

treballar col·laborativament en grups heterogenis, les dues relacionades amb les habilitats 

socials de relacionar-se i ser capaç de treballar, tolerar i respectar la manera de  pensar/actuar 

de manera diferent d’altres persones. La què considere menys important és la de ser 

emprenedor en la recerca del bé comú, donat que per mi és una conseqüència que se’n 

desprèn de tota una sèrie d’altres competències ètiques, com la curiositat, la solidaritat, el bé 

comú,...  

El més ideal seria poder treballar-les a les aules, però en la realitat jo crec que sols 

treballe unes poques d’elles, com el ser conscient del propi criteri, treballar de manera 

autònoma, mostrar coherència entre judici i acció, comprendre críticament o dialogar amb 

respecte, totes elles derivades del treball que fem en les classes de pràctiques que done. Tot 

està relacionat amb la manera d’actuar durant les pràctiques i que els que aprenen a les 

classes teòriques siga coherent amb el que fem en pràctiques i sàpiguen dir perquè quelcom 

no és correcte de manera crítica. Crec que les altres no les treballe a l’aula perquè no em sent 

preparada o no ho havia pensat i, per tant, no tinc ni els coneixements ni  els recursos per 

poder treballar-los (reconèixer les pròpies capacitats i limitacions, auto controlar-se, ser 

emprenedora, tenir habilitats socials, ...) 

4. Com s’hauria de mostrar el professorat universitari per afavorir el desenvolupament de les 

competències ètiques en els estudiants?  

Com ja he comentat abans, crec que la millor manera d’afavorir el desenvolupament 

d’aquestes competències és amb l’exemple, per tant, és molt important respectar als 

estudiants per igual i sent coherent entre el què diem i fem.  
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És desitjable que els ajudem en el desenvolupament del pensament reflexiu i crític, 

amb les tasques que hem comentat abans (2) i realitzant treballs col·laboratius, ja que fomenta 

el desenvolupament de diversos aspectes socials. 

No pense que el desenvolupar activitats externes solidàries o d’altre caire puguen ser 

importants o d’incumbència de l’alumnat. Si que ho són a nivell personal, ja que ens ajuden a 

créixer com a persones, però personalment no crec que siga necessari que els alumnes ho 

sàpiguen. No obstant, si que seria adient que el professorat s’impliqués en altres activitats 

relacionades en la docència i la universitat (involucrar-se en projectes d’innovació, en la millora 

de plans docents,...) 

5. Descriviu breument una activitat que es pugui dur a terme sobre aquestes qüestions en el 

vostre camp.  

Supose que es podria dur a terme una activitat de debat sobre la utilització de cultius 

de plantes transgèniques i la responsabilitat social que tenim davant el problema de la fam en 

el món. Sabem que hi ha certs cultius de blat transgènic que permeten obtenir tres cops més 

blat que un cultiu normal utilitzant la mateixa àrea de conreu. Seria adequat utilitzar aquest 

tipus de conreu? Per què? De quina manera afectaria a la biodiversitat? Tindria efectes 

adversos en la població?  

6. Quines són les necessitats formatives del professorat per desenvolupar les competències 

ètiques dels estudiants? 

Crec que la primera necessitat del professorat és la formació ètica en si, és a dir, que hi 

se'ls forme no sols com a professors psicopedagògicament, si no èticament. Que aprenguen a 

veure que és una part de la formació dels estudiants i no ho és únicament a nivell 

conceptual/habilitats. Fer veure a professorat la importància i incidència que té el nostre 

comportament en la seua formació, amb la qual cosa, la necessitat de comportar-nos d'una 

manera coherent i ètica segons la nostra formació. 

7. Quines propostes faríeu per preparar els docents universitaris per desenvolupar aquesta 

tasca?  

Una de les tasques podria ser fer un debat o dos a l'any sobre temes controvertits 

actuals relacionats amb el nostre camp entre el professorat i dur-los a terme entre nosaltres, 

per poder d'una banda mantenir-nos al dia en aquests temes i per l'altra tindre les idees prou 

clares per poder després traspassar aquests debats a l'aula. 
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6.12. Recursos documentals 

Mapa conceptual de síntesi 

 

Reflexió i possible aplicació 

Crec que aquest taller ha sigut un dels mes útils, ja que he aprés coses noves de gran 

utilitat per al dia a dia. La part de cerques bibliogràfiques és un tema que ja el dominava, tal 

vegada no m’havia plantejat un ordre per fer la cerca, però si que seguia el diferents 

paràmetres per fer-la. El tema de les cerques bibliogràfiques ja el vàrem comentar en el taller 

de materials i eines docents, donat a que avui en dia, aquest tipus d’activitats són quasi diàries 

en els estudis dels graus que impartisc. 

El que m’ha semblat més útil és el paquet de RefWorks i, més concretament, el 

RefShare, que permet tenir la teua pròpia base de dades de les teues referències 

bibliogràfiques i, a més a més, és gratuït per a membres de la UB i no ocupa espai al disc dur, ja 

que s’emmagatzema en un espai virtual, al que pots accedir des de qualsevol part del món. Les 

sessions han estat molt aplicades i aquest fet ha permès que siga molt més fàcil d’entendre. El 

programa de Write-N-Cite, no el coneixia, però en sabia d’altres (EndNote, Reference 
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Manager) que són semblants; no obstant, aquest és molt més útil i còmode d’utilitzar, ja que 

és més senzill escollir la tipografia de bibliografia que vols emprar.   

Sempre pensant en les practiques que done, una possible aplicació seria la de què ells 

feren una cerca bibliogràfica de dos articles diferents on s’utilitzaren algun dels protocols que 

fem servir a les pràctiques, i després que els compararen. Aquest activitat podria estar més o 

menys dirigida, segons la preparació dels alumnes (com es vora més endavant en el taller de 

lideratge, hem de saber ajustar les directrius que donem al grau de preparació dels alumnes). 

En aquest cas, com que són alumnes de segon i en principi, aquesta generació ja té més 

experiència que nosaltres en l’ús de les TIC, el tipus de de directrius que jo donaria, serien les 

següents:  

- Les cerques es farien en els grups que es realitzen les pràctiques 

- Escollirien entre els 4 protocols que fem a classe cadascun dels grups de quin vol fe la 

cerca 

- Bases de dades de revistes científiques on fer la cerca 

- Paraules clau 

- Límits de temps i organisme 

Aquestes directrius també ens servirien perquè les cerques entre els diferents 

alumnes, foren més homogènies i, per tant, més fàcil de discutir després els resultats entre 

tots. Aquesta activitat estaria pensada perquè la realitzaren en horari de treball autònom, però 

no al laboratori, perquè no hi ha ordinadors per tots, i la ficada en comú dels resultats ja es 

discutiria en les pràctiques, tant de com s’havia fet la cerca, perquè havien escollit uns i no 

altres i la comparació entre els protocols.  Una altra possibilitat és suggerir-los que si porten 

ordinadors, si més no, un de cada grup, podem fer la cerca en algun moment al laboratori, en 

els espais d’incubació i espera que tenim. D’aquesta manera, es podrien anar resolent dubtes  

sobre la cerca i comentar els resultats amb més rapidesa. 

Malgrat és una activitat prou senzilla de dur a terme, no crec que siga plausible 

d’implantar, perquè pot trencar un poc el ritme de les pràctiques, i a més a més, exigeix un 

esforç extra per part del professorat que no crec estiguin disposats a fer la resta de companys. 

Tal vegada, simplificant-la un poc podem arribar a realitzar una activitat semblant. 
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Activitat del taller 

Estratègia de cerca 

Et proposem que planifiquis una cerca bibliogràfica. Per això necessitaràs: 

a) Triar el tema sobre el qual et vols documentar 

M’agradaria documentar-me en com dur a terme l’avaluació continua en la universitat , quins 

tipus de metodologies, activitats o tècniques utilitzar, de quina manera desenvolupar-la, etc. 

b) Fer una relació de les paraules clau en els diferents idiomes, que et poden resultar 

necessàries per interrogar les fonts d’informació. 

Avaluació continua, universitat, metodologia, activitats d’avaluació 

Evaluación continua, universidad, metodología, actividades de evaluación 

Continuous assessment, university, methodology, evaluation activities 

c) Establir els límits temàtics, temporals, d’abast, etc., que haurà de contemplar la teva cerca. 

Límits temàtics: no en contemple. 

Límits temporals: supose que fixaria que fossin dels últims 5 anys. 

Límits d’abast: no en contemple. 

Tria de les fonts 

Tria dues de les fonts d’informació disponibles al CRAI executar la teva cerca. 

Recursos d’informació Bases de dades  Cerca simultània a les bases de dades que ho 

permeten  ciències de l’educació  CERCAR 

En la nova pàgina  buscar recurs electrònic  Matèria  Educació  CERCAR 

EDUC@MENT  

 Avaluació continua  

Registres trobats: 3 

1) Article/s EVAUACIÓN A DEBATE, LA (MONOGRÀFIC) 

 Autor 

 Revista  Cuadernos de Pedagogía 

 Dades font Any 2006 Mes Juny Número 358 

 Descriptors: Innovació educativa, Avaluació educativa, Avaluació continuada, 

   Avaluació externa, ESO, Treball a l’aula, exàmens, LOGSE 
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2) Article/s EVAUACIÓN CONTÚNA Y GLOBAL, UNA 

 Autor  Artetxe, M Teresa, Garaizar, Begonya 

 Revista  Cuadernos de Pedagogía 

 Dades font Any 2004 Mes Septiembre Número 338 Pàgines: 28-30 

 Descriptors: Avaluació continua, Sistema Amara-Berri, Projecte educatiu de centre. 

3) Article/s RETOQUES EN LOS PLANES DE ESTUDIO UNIVERSITARIO 

 Autor  Hernando-Huelmo, J.M. 

 Revista  BOLETIN. Ilustre del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofia y Letras y en Ciencias. Colegio Profesional de la Educación 

 Dades font Any 1997 Mes Febrer Número 82  

 Descriptors: Universitat-Plans d’estudi, Crèdits-assignatures, Assignatures troncals-

optatives, Avaluació continua 
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6.13. Lideratge i comunicació a l’aula 

Mapa conceptual de síntesi 
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Reflexió i possible aplicació 

És clar que els professors a les classes esdevenim líders formals, imposats per la 

jerarquia docent/institucional (professor ha de “guiar” a l’alumne) i a l’hora informals, perquè  

els nostres coneixements són superiors, en principi aquesta part és certa sempre i quan parlem 

dels coneixements propis de la matèria que impartim i de la qual se’n suposa que som experts. 

Per aquest motiu, hem de realitzar un bon lideratge del grup, per aconseguir les metes 

comunes que ens hem fixat, que en aquest cas seria l’adquisició de les competències 

específiques o transversals definides per l’assignatura.   

El lideratge, al igual que el treball en equip necessita d’una meta comuna, a més a més 

d’una bona comunicació. Ja en sabem que la comunicació, la bona comunicació (saber 

escoltar, saber parlar, saber estar,…), és un dels altres pilars sobre els que s’assenta el mètode 

docent i, en general, afavoreix el clima adequat per el procés d’aprenentatge – ensenyament, 

com ja hem vist en altres tallers, com en DAC o en com aprenen els estudiants.  

Un altre tema que se’ns presenta aquí és que, per fer un bon lideratge, en el context 

docent hem de saber triar els reptes adequats pels teus alumne, guiant-los amb el nombre de 

directrius adient al grau de preparació, de manera que aquests reptes estiguin al seu abast  i 

amb tot açò aconseguim una major motivació de la seu part i, conseqüència, de la nostra. Ja 

hem vist, en tallers anteriors, la necessitat de saber el grau de preparació dels alumnes, perquè 

ens ajuda a planificar les nostres classes, saber quines són les activitats més adients i quina 

metodologia a aplicar. Donem voltes altra vegada per acabar en el mateix punt, el de la 

motivació de l’alumne (i del professor) per aconseguir l’aprenentatge profund. 

La possible aplicació d’aquest taller també es va tractar al mateix, com una activitat. A 

continuació està presentada aquesta activitat. 

 



Màster en docència universitària  Elena Jiménez Martí 
Lideratge i comunicació en l’aula  Dpt. de Genètica 
Curs 2011-2012  Fac. de Biologia 

84 
 

 

Elementos para un liderazgo eficaz en el aula 

Como se comentó a lo largo del taller, para que un liderazgo sea eficaz son necesarios 

al menos tres elementos: un estilo de liderazgo adecuado al grado de preparación de los 

alumnos,  unas metas comunes por parte del profesor y de los alumnos y una buena 

comunicación entre ambos. 

Ahora bien, ¿cómo podríamos aplicar lo aprendido en este taller en nuestras clases? 

¿cuáles son las tareas o actividades que podríamos realizar? ¿qué dificultades presentaría? 

¿sería factible implantarlas? 

Primeramente voy a definir el contexto de una de mis asignaturas en la que podría 

intentar aplicar lo estudiado en este taller, para situarnos. Es la parte de prácticas de 

laboratorio de asignatura obligatoria de segundo curso de los grados de Biología, 

Biotecnología, Ciencias Biomédicas y Bioquímica. En estas prácticas es obligatoria la asistencia. 

En el laboratorio son unos 24 alumnos por grupo, con dos profesores, y son durante 4 días 

seguidos, 4 horas cada día. 

En primer lugar, la meta es común tanto para el profesor como para los alumnos, creo 

que al menos en mi caso. Lo que quiero es que aprendan y si ese aprendizaje es profundo no 

habrá ningún problema en aprobar. Por lo tanto, los objetivo de ambos son aprender y 

aprobar y así ya tenemos uno de los tres principio para que el liderazgo sea eficaz y nos lleve 

hasta nuestra metas. Es cierto que no he preguntado nunca a mis alumnos cuál es la meta o el 

objetivo que se han fijado en esta asignatura, pero suponiendo que es una asignatura 

obligatoria, la hipótesis es que quieren aprobarla y en el segundo supuesto, dado que están 

estudiando un grado de manera libre, supongo que uno de sus objetivos también es que 

quieren aprender. 

En cuanto al estilo de liderazgo en relación al nivel de preparación de los alumnos, es 

evidente que habría que adaptarlo según el último. Para ello se hace necesario determinar 

este nivel para cada uno de los grupos antes de empezar las prácticas, ya no sólo por la posible 

heterogeneidad propia del grupo en sí (los grupos son al azar y además hay múltiples cambios 

atendiendo a la disponibilidad de horarios de alguno de los alumnos), sino por la cronología de 

las prácticas con respecto a la teoría. Los primeros grupos puede que aún no hayan visto toda 

la teoría necesaria para realizar las prácticas mientras que los últimos grupos, prácticamente la 

han visto ya toda. Alguno de los métodos que podríamos utilizar sería hacer un test unos días 

antes de las prácticas para saber los conocimientos previos de los alumnos del grupo y 

también nos podría ayudar este test para que ellos mismos supieran cuál es su nivel y, con ello, 

que repasasen conceptos necesarios para las prácticas. Además si se les hace este test se 

puede pedir que lean antes el cuaderno de prácticas para que les ayude en la respuesta al 

mismo y, de este modo, les hacemos que lean el cuaderno antes de venir a las prácticas, 

solucionando también un problema que tenemos hasta el momento (los alumnos no se leen el 

cuaderno previamente).  
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Este tipo de actividad sí creo que es factible de realizar y creo que puede ser muy 

ventajoso que ellos sepan de antemano que se a ver en prácticas y con qué conocimientos 

deberían llegar. Creo que también sería muy útil para el profesor, para que sepa que es lo que 

hay que explicar y qué no, en qué hay que hacer más hincapié, etc. 

Una vez conocido el nivel de preparación de los alumnos deberíamos de ser capaces de 

saber qué tipo de liderazgo es el más adecuado. Considerando que el nivel de los alumnos de 

un grupo es más o menos el mismo, estas prácticas están pensadas para que trabajen de modo 

autónomo. Al iniciar las prácticas se les da una visión general de las mismas y se les explica que 

es lo que van a hacer. Después en cada práctica hay una pequeña introducción teórica, donde 

se dan las directrices para llevar a cabo las prácticas que realizan de manera independiente en 

pequeños grupos de dos-tres personas. A lo largo de la sesión se van dando indicaciones o 

resolviendo dudas que vayan surgiendo y según van preguntando. Al terminar discuten entre 

los compañeros del grupo los resultados y las cuestiones que hay en el cuaderno para, 

finalmente, hacer una puesto en común de todo el grupo. 

Creo que el estilo de liderazgo es más o menos el adecuado, ya que son alumnos de 

segundo, por lo que no pueden trabajar totalmente sin ninguna directriz, pero ya son capaces 

de interpretar protocolos de laboratorio, por lo que simplemente se les hace notar algunas 

cosas importantes para que se fijen en ellas, y les va dando apoyo según demanda. Sí que 

podríamos proponerles, a lo mejor, 5 o 6 prácticas y que fueran ellos quienes eligieran 4 de 

ellas para realizarlas y que fueran ellos mismos quienes se distribuyeran el tiempo, o que les 

dijéramos el tipo de práctica a realizar y que fueran ellos quienes diseñaran los protocolos, 

pero no veo que esto pueda ser factible, por dos motivos principales. El primero, queremos 

que todos los grupos tengan las mismas prácticas, ya que están diseñadas para que cubran la 

mayor parte del temario posible y si les damos a elegir, puede que alguna parte de la materia 

quede sesgada en prácticas, ya que es muy difícil tener 2 prácticas para cada parte del temario 

(para que elijan una de cada bloque) y, en segundo lugar, no tenemos la capacidad de 

improvisar tanto en el laboratorio, ya que hay que tener en cuenta los aparatos a utilizar, el 

material en stock que hay que tener, por lo que no creo que sea muy factible el dejarles elegir 

las prácticas que quieren hacer, por lo menos a este nivel.  

Por último, en referencia a la buena comunicación, creo que con todo lo que estamos 

aprendiendo en el máster ésta va a mejorar o ha mejorado mucho, pero de todos modos hay 

que insistir en que hay que preguntar a los alumnos qué es lo que han entendido para ver si 

está de acuerdo con lo que nosotros queremos que les llegue y así poder adaptarnos al nivel 

de los alumnos. Lo que sí que es muy importante es que haya feedback, que sepan que se ha 

hecho y el porqué, que se reflexione sobre las prácticas (o la teoría) y hacer que las 

conversaciones entre profesor y alumno sean fluidas y claras, fácil de realizar si se pone un 

poco de parte de cada uno. 
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6.14. Gestió de l’estrès 

Mapa conceptual de síntesi 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

Un de les recompenses d’haver fet aquest taller és el fet d’haver-me autoconegut un 

poc més, i m’ha fet pensar en com d’important és aquest fet per les relacions amb els demés. 

Per desenvolupar les competències emocionals hem de millorar la nostra intel·ligència 

emocional, intentant en primer lloc tenint present les nostres pròpies emocions, pensaments, 

comportaments i després la gestió d’aquests. El desenvolupament de l’empatia i de les 

habilitats socials (de les competències emocionals en general) ens pot ajudar a aconseguir una 

millor adaptació al nostre entorn i, amb això, aconseguir allò que ens havíem proposat. L’únic 

que no he tret en clar d’aquest taller és com aconseguir desenvolupar aquestes competències 

emocionals. La personalitat de cadascú és la que és, i si més no, tots en tenim una noció del 

nostre propi comportament, se’ns fa difícil ser autocrítics i ens costa molt canviar. És clar que 

hem de desenvolupar la intel·ligència emocional, però com? És una de les preguntes sense 

resposta que m’ha quedat després d’haver fet el taller. 
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Aquest és un dels tallers en què més difícils se’m fa trobar una aplicació en relació a les 

competències emocionals, per les dificultats que puc trobar a l’hora de implantar-ho en un 

grup de pràctiques i perquè considere que per poder ensenyar aquestes competències el 

professor també ha d’haver-les desenvolupat, cosa que no sempre és certa. Tal vegada 

podríem intentar millorar la resposta que tenen ela alumnes davant els resultats que obtenen 

a les pràctiques. Alguns grups obtenen resultats negatius (no els surt la pràctica) i altres sí; 

doncs aleshores podríem intentar que els grups als quals no els ha sortit busquen les raons  de 

per què i intenten buscar la part positiva i aquells que han resolt la pràctica favorablement que 

compartisquen els resultats amb la resta de companys del grup. L’únic problema que pot hi 

haure és la preparació del professor per conduir aquesta situació, però crec que és una 

situació que pots eixir-ne airós.  

 

 



Tallers                                                                                                                                                             _ 

88 
 

6.15. Observació de la pràctica docent 

 

 

Tots coneguem quins són els nostres principals punts forts i dèbils i els relacionats amb la 

pràctica docent no en són un excepció. Després hi ha d’altres que no en som conscients. La 

primera observació ens servirà com punt de referència per fer una reflexió amb més 

profunditat de la nostra pràctica docent i poder així establir els problemes i objectius a millorar 

i poder dibuixar el plantejament del pla d’actuació. 

HI ha diferents opcions per fer l’observació de la pràctica docent, entre elles l’observació 

per part d’un altre docent experimentat o gravació en vídeo. D’aquestes dues opcions vaig 

decidir fer l’observació per part d’un company reomplint el qüestionari que ens passaren, ja 

que les classes que impartisc són en un laboratori on hi ha molt impediments estèrics per 

poder gravar un vídeo, i també a conseqüència de la duració de la classe, que és de tres hores, 

massa llarga per poder gravar tota la sessió en un vídeo. Vaig pensar que el què menys 

interferiria en el desenvolupament normal de la classe era l’observació directa, i així també ens 

permetia fer una observació de la sessió al complet. 

La Dra. Sílvia Atrian no em va poder fer l’observació de la pràctica docent per 

incompatibilitat d’horaris, així que va ser una companya que imparteix les mateixes sessions 

qui em va observar i va respondre el qüestionari. Després de la primera observació ens 

reunirem ambdues amb Sílvia i comentarem els aspectes positius i negatius a destacar 
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(comentats més avant), decidirem un pla d’actuació i quines sèrie les possibles estratègies a 

dur a terme i quan seria la segona sessió, després de la qual ens tornaríem a trobar per 

comentar si havia dut a terme alguna de les millores que parlarem.  

Les idees i reflexions estan comentades al document que hi ha a continuació. 
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REGISTRE 2: 

Observació de la pràctica docent durant la classe filmada o in situ 

 

Professor/a: Elena Jiménez Martí   Observació núm.: 1 2 

Data: 24.10.2012     Horari: 9:00-12:00 

Assignatura: Pràctiques de Genètica Molecular 

Grau: Ciències Biomèdiques 

 

Instruccions 

 

Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. 

Valoreu l’actuació docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la 

següent escala de valoració: 

1 = Millorable   2 = Adequat   3 = Molt bé   0 = No 

observant 

A. Claredat de la presentació 
La presentació ajuda a la comprensió dels temes exposats. 

 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

1. Proporciona un resum escrit dels 

aspectes més importants de la classe (a la 

pissarra, ppt, documents, etc.) 

1 2 3 0 

2. Defineix els nous termes i conceptes 

quan els introdueix 
1 2 3 0 

3. Explica les raons per les que s’utilitzin 

determinats processos, tècniques o 

fórmules 

1 2 3 0 

4. Posa exemples per explicar els 

conceptes i idees que introdueix. 
1 2 3 0 

5. Relaciona els nous conceptes i idees 

que introdueix amb l’experiència de 

l’alumnat 

1 2 3 0 

6. Fa resums de les idees i conceptes 

importants 
1 2 3 0 

7. Adapta el ritme de la classe al 

contingut (per exemple el ritme és més 

lent quan el material és més complex). 

1 2 3 0 

8. Fa, o permet fer, poques digressions i 

segueix el tema principal de la classe. 
1 2 3 0 

9. Utilitza material de suport (dibuixos, 

diagrames, etc.) per reforçar els punts 

importants. 

1 2 3 0 

10. Les notes que escriu a la pissarra 

estan organitzades, la lletra és llegible i 

resumeixen aspectes importants. 

1 2 3 0 
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B. Estructura de la classe 
L’estructura i organització de la classe és clara i evident. 

 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

11. Enuncia els objectius de la classe (el 

que l’alumnat aprendrà en aquesta 

sessió). 

1 2 3 0 

12. Relaciona el material i els continguts 

de la classe actual amb els de les classes 

anteriors, posteriors i amb els continguts 

del curs. 

1 2 3 0 

13. Pregunta, s’assegura que l’alumnat 

està seguint i comprenent l’exposició o les 

activitats de la classe. 

1 2 3 0 

14. Resumeix els punts més importants a 

l’acabar la sessió. 
1 2 3 0 

 
 

 
 

C. Desperta l’interès de l’alumnat 
L’alumnat està alerta i atent durant la classe. La professora o el professor s’esforça 

perquè s’impliquin. 

 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

15. Fa canvis cada 15 o 20 min. per 

augmentar l’interès de l’alumnat (per ex. 

canvia de l’explicació a discussió o a 

realitzar alguna activitat). 

1 2 3 0 

16. Utilitza estratègies docents que 

requereixen que l’alumnat faci alguna 

cosa a classe. 

1 2 3 0 

17. S’adreça a l’alumnat pel seu nom (si 

el nombre de persones ho permet). 
1 2 3 0 

18. Les activitats de classe se centren en 

aspectes fonamentals del tema tractat. 
1 2 3 0 

19. Les activitats de classe aprofiten 

circumstàncies que permeten relacionar-

les amb experiències de l’alumnat. 

1 2 3 0 

20. Les activitats de classe són 

estimulants i exigeixen a l’alumnat 

esforços per avançar des del seu nivell de 

coneixements previs. 

1 2 3 0 
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D. Les preguntes ajuden a augmentar l’aprenentatge de l’alumnat 
Les preguntes desperten l’interès de l’alumnat, els obliga a analitzar i sintetitzar la 

informació, a emetre opinions i realitzar judicis informats. 

 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

21. Fa preguntes retòriques que 

desperten l’interès de l’alumnat. 
1 2 3 0 

22. Pregunta sobre els continguts del 

tema (per determinar el nivell de 

preparació de la classe). 

1 2 3 0 

23. Fa preguntes que requereixen 

l’aplicació d’informació o principis 

estudiats o explicats. 

1 2 3 0 

24. Fa preguntes que requereixen que 

l’alumnat analitzi i emeti judicis. 
1 2 3 0 

25. Fa preguntes que ajudin a clarificar i 

interpretar els conceptes que s’estan 

estudiant. 

1 2 3 0 

26. Adreça les preguntes a diferents 

alumnes de la classe. 
1 2 3 0 

27. Espera el temps suficient perquè 

l’estudiant formuli una resposta. 
1 2 3 0 

28. Parafraseja i repeteix les preguntes 

difícils. 
1 2 3 0 

29. Agraeix i valora les respostes dels 

estudiants, sempre que és possible. 
1 2 3 0 

30. Respon a les respostes equivocades o 

confuses sincerament, sense burlar-se’n o 

ofendre a l’alumnat. 

1 2 3 0 

31. Repeteix les preguntes i respostes de 

l’alumnat perquè pugui sentir-ho tot el 

grup. 

1 2 3 0 

32. Anima a l’alumnat a fer preguntes. 1 2 3 0 

33. Redirigeix algunes preguntes de 

l’alumnat cap a altres companys de la 

classe. 

1 2 3 0 

34. Posposa les preguntes irrellevants o 

que requereixen molt de temps per 

discutir-les després de la classe. 

1 2 3 0 
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E. Comunicació verbal i no verbal 
La presentació ajuda a la comprensió dels temes exposats. 

 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

35. El to de veu és audible. 1 2 3 0 

36. El to de veu es modula, és variat i 

accentua aspectes importants. 
1 2 3 0 

37. No utilitza falques excessivament. 1 2 3 0 

38. El ritme de la parla no és massa ràpid 

ni massa lent. 
1 2 3 0 

39. La veu projecta entusiasme. 1 2 3 0 

40. Estableix contacte ocular amb 

l’alumnat a l’inici de la classe. 
1 2 3 0 

41. Manté el contacte ocular durant el 

transcurs de la classe. 
1 2 3 0 

42. Es mou per la classe d’una manera 

que no provoca distracció. 
1 2 3 0 

43. L’expressió facial i els gestos de les 

mans acompanyen l’èmfasi de l’expressió 

verbal. 

1 2 3 0 

44. Escolta atentament els comentaris i 

preguntes de l’alumnat. 
1 2 3 0 

 

TAs and Professors as a Teaching Team. A Faculty Guide to TA & Supervision. (1992). Center 
for Teaching and Learning at the University of North Carolina at Chapel Hill. Traduït i 
modificat per J. A. Amador Campos. ICE. UB. 
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Impressions de la sessió 

 
És important que al finalitzar la sessió d’observació la persona observada (amb gravació o 

sense) reculli les impressions que ha tingut a la classe: si ha estat un classe habitual, si 

l’observació ha afectat el desenvolupament de la sessió d’alguna manera, quin ha estat el grau 

de satisfacció amb respecte la classe, sensacions… 

 
 Després d’acabar la classe estic prou satisfeta amb la feina feta. Hem aconseguit els 

objectius que ens hem marcat per fer durant la sessió i complim amb la temporització 

establerta a l’inici de les pràctiques. 

 Crec que explique amb claredat (parle amb veu clara i lentament) i remaque els 

aspectes més importants al llarg de la sessió (repestisc 2 o 3 cops les idees principals, 

faig esquemes en la pissarra d’allò que ha de quedar,...) També explique els conceptes 

nous a mesura que els introduisc. Sempre intente mirar-los a tots, malgrat la disposició 

del laboratori no ho fa fàcil. Escolte amb atenció allò que em diuen i quan és més d’un 

qui contesta sols sempre fixar-me en aquells que participen menys, ignorant un poc les 

persones especialment participatives.   

 Faig preguntes retòriques i de coses que ells ja saben, per fer-los participar i animar-

los a respondre. M’esforce en aprendre’m el nom dels alumnes per poder cridar-los 

pel nom i ajudar a una participació més igual entre tots i així evitar que siguen sempre 

els mateixos els que responen. 

Com que són classes pràctiques, em sol moure’m molt per la classe, observant-los 

individualment i fent-los comentaris, positius o negatius d’allò que estan fent. Si algú 

en aquell moment em fa una pregunta interessant, no la conteste, si no que deixe que 

la pense amb els companys i després la re-formulem (o bé li done peu a l’alumne 

perquè explique a la resta la seua pregunta o bé sóc jo qui la fa) en el temps que tenim 

per discutir les pràctiques. 

M’agrada molt que participen en classe, i crec que ho aconseguisc en la majoria, així 

com mantindré l’atenció, però em costa molt aconseguir-ho durant les tres hores que 

dura la classe. 

No me n’adone de si tinc alguna falca, tal vegada repetisc molt si ho han entès, si 

tenen algun dubte,... L’únic que avui no m’ha agradat ha sigut el final de la classe, 

perquè no m’ha donat temps d’acomiadar-los com cal i fer una síntesi del què hem fet 

i assenyalar-los que anàvem a fer demà. 
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RESUM i EVIDÈNCIES DE L’OBSERVACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 
 

Un cop omplert el registre d’observació de la pràctica docent escollit, caldrà 

seleccionar una sèrie de punts forts i febles en els que es vulgui treballar. 

Seleccioneu tres punts forts i tres febles, expliqueu els motius d’aquesta qualificació 

i elaboreu un pla per potenciar-ne els forts i millorar els febles. 

 

 

 

Punts FORTS de l’actuació docent: (assenyalar-ne 3) 

 

1. Claredat de l’exposició 

 

Motiu: En general la classe està ben organitzada i estructurada, amb explicació del 

nous termes i amb resums en la pissarra. 

 

2. Desperta l’interès de l’alumnat 

 

Motiu: Intenta aprendre’s el nom de tots els alumnes i dirigir-se personalment 

perquè contesten i aportar altres activitats, comentaris que els motiven. 

 

3. Bona comunicació  

 

Motiu: Li agrada el què fa i això s’observa amb l’entusiasme que fica amb el to de 

veu o els gestos, ajudant a una major comprensió dels continguts per part dels 

alumnes, al temps que ajuda a augmentar la seua atenció/motivació. 

 

 

 

 

 

Punts FEBLES de l’actuació docent: (assenyalar-ne 3) 

 

1. Resumir els punts més importants a l’acabar la sessió 

 

Motiu: No es va fer un resum de la sessió o si més no destacar quins eren els 

continguts més rellevants de la sessió, malgrat si és una cosa que acostuma a fer. 

 

2. Nivell de preparació dels alumnes  

 

Motiu: no es va realitzar un tanteig inicial del grau de preparació dels alumnes 

sobre el tema a tractar. Hagués estat bé unes preguntes inicials en veu alta per 

veure com estaven de coneixements.  

 

3. Redirecció de les preguntes 

 

Motiu: sol contestar les preguntes que fan els alumnes directament, sense 

preguntar si algú altre a la classe en sap la resposta. 
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PLA D’ACTUACIÓ 
 
Algunes estratègies per potenciar els punts forts 

 

Habilitat a potenciar: 

 

1. Desperta l’interès de l’alumnat 

 

Estratègies: 

 

      El conèixer el nom dels alumnes per fer-los participar és una bona estratègia 

quan el grup és petit, així que deuria de potenciar altres metodologies per motivar 

els alumnes: tindre preparades activitats per trencar el ritme, proposar notícies 

d’interès per comentar en classe,... 

 

 

Habilitat a potenciar: 

 

1. Claredat de l’exposició 

 

Estratègies: 

 

      Tenir sempre preparades les classes amb antelació i tenir esquemes o mapes 

per indicar-los que anem a fer en la classe, perquè si saben que anem a fer 

sempre estan més preparats i atents i les classes ben estructurades són més 

clares. També es pot fer un glossari dels nous termes per fer èmfasi amb les idees 

principals, i relacionar-los. 

 

 

Habilitat a potenciar: 

 

2. Bona comunicació 

 

Estratègies: 

 

     Una bona comunicació professor-alumne és una de les bases per obtenir millors 

resultats d’ensenyament-aprenentatge, per tant he de potenciar aquesta habilitat. 

Hem de seguir amb la tònica de les classes actuals i intentar mantenir sempre un 

to de veu audible i clar, emfatitzar en els moments que cal, escoltar amb atenció i 

contestar les preguntes amb respecte,...  
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Algunes estratègies per potenciar els punts febles 

 

Aspecte a millorar: 

 

1. Resumir els punts més importants a l’acabar la sessió. 

 

Estratègies: 

 

     Tindre present acabar la classe uns 10 minuts abans per fer un resum dels 

aspectes més important de la sessió. Podrien estar mig preparats i que els 

alumnes ajudaren a acabar de fer-los.  

 

 

Aspecte a millorar: 

 

2. Nivell de preparació dels alumnes 

 

Estratègies: 

       

     Crear un rebost de preguntes prèvies i així poder llançar a l’aire algunes 

d’aquelles a l’inici de les sessions i veure el grau de preparació dels alumnes. O 

incloure unes preguntes prèvies al quadern de pràctiques (idea ja proposada en les 

millores a introduir en aquest curs acadèmic) i resoldre-les al començament, i així 

situar el nivell general de la classe.  

 

 

Aspecte a millorar: 

 

3. Redirecció de les preguntes 

 

Estratègies: 

 

      Ara que és conscient, quan em fan alguna pregunta que crec que poden saber 

intentar redirigir-la a la resta de la classe per saber si algú sap respondre-la. 
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(2a observació) 

Reflexionar sobre els canvis en els punts forts i febles entre la 1a i la 2a 

observació. Quines estratègies han estat més útils? Quines han estat 

menys adequades? 

 
  De les diferents estratègies que comentarem, he intentat ficar en pràctica 

la majoria d’elles i estic prou satisfeta amb els resultats. He intentat aprendrem 

el nom dels alumnes de cada grup i resulta molt útil per implicar-los més en la 

classe i ajuda a millorar el ritme de la sessió, estan més atents. 

  El fer l’observació també ajuda a fixar-te en aspectes que no eres 

conscient, com és el redireccionament de preguntes a la resta de companys, 

cosa que fa que els alumnes participen més i la classe siga més interactiva.  

  També ha estat molt útil el deixar molt clars els objectius de la sessió a 

l’inici de la mateixa, així com fer un resum del què s’ha vist en classe aquell dia, 

perquè els alumnes porten un millor seguiment de la sessió. 

  En referència a conèixer millor el grau de preparació i coneixements que 

tenen, és el punt que més em costa i que no he millorat tant. Seguisc pensant 

que els alumnes tenen tots un bon nivell i semblant, cosa que no sempre és 

certa. Hauria d’incloure unes preguntes prèvies a cada sessió, per saber quin és 

l’estat general de cada grup i així poder adequar la classe als seus coneixements. 

 

 

PLA DE FUTUR 

 

 

 

A partir d’aquesta experiència, quins punts es podrien seguir treballant en 

el futur? Quines estratègies estan resultant profitoses? 

 
Crec que l’atenció més personalitzada i la implicació dels alumnes en les 

preguntes/respostes de la resta de companys és molt útil per captar la seua 

atenció i motivar-los en la participació, per això crec que són estratègies a 

seguir desenvolupant, així com explicar clarament els objectius / resultats de 

cada sessió, perquè puguen seguir fàcilment les sessions i es facen una idea 

de quins són els resultats que esperem hagen aconseguit. Així ells també són 

capaços d’auto-avaluar-se i saber si els han aconseguit o no. 
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5.16. Anàlisi i exposició de la carpeta docent 

 

Aquest taller va ser una sessió on ens reunirem per comentar les nostres carpetes 

docents, com les havíem organitzat, quines mancances tenien, ... Ferem grups entre els 

companys per comparar les nostres carpetes i després ho comentarem entre els diferents 

grups, d’aquesta manera podíem conèixer les semblances i les diferències entre les carpetes 

docents dels companys. En el meu grup i en la majoria dels casos, les carpetes eren molt 

semblants, totes presentaven una estructura semblant, en un document escrit amb una línia 

cronològica de seguiment del màster, on els tallers presentaven una mena d’esquema o síntesi 

i després una reflexió i possible aplicació del mateix a la nostra docència. També tots havíem 

presentat el pla docent de la assignatura i l’havíem contextualitzada, però la resta d’apartats ja 

era diferent. Alguns presentaven la seua trajectòria professional, altres havien inclòs les 

reunions amb el mentor/a o bibliografia. Al meu grup no hi havia formats diferents de carpetes 

docents de les de paper, en canvi hi ha companys que han preparat carpetes en forma de blog 

o pàgina web. Crec que haguera sigut molt enriquidor poder haver vista aquestes carpetes 

alternatives, per conèixer altres maneres de fer les coses. Tal vegada podrien haver fet una  

presentació aquelles persones amb un format diferent per mostrar-nos a la resta la seua idea. 

A més a més parlarem de els complements de formació per saber quins eren els temes en 

què estaven més interessats per poder dissenyar un programa més adient a les nostres 

necessitats. Algunes de les idees a les què arribàrem és que volíem algun taller relacionat amb 

l’avaluació, especialment el disseny de rúbriques i alguns altres relacionats pel treball en gran 

grup. 
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6.17. Disseny de projectes per a la millora i innovació docent i bones pràctiques 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

 Els principals punts positius d’aquest taller és que ha sigut molt pràctic, hem aprés a 

dissenyar un projecte d’innovació docent i el què em sembla més interesant ha sigut que ens 

hem adonat la importància del treball en equip (com vàrem veure en el taller del curs anterior, 

hem definit els diferents rols i hem treballat de manera coordinada). El poder treballar amb 

companys de diferents disciplines també és molt enriquidor, ja que et permet veure altres 

formes de treballar i el conjunt de persones que treballem crea una sinèrgia que augmenta els 

resultats del treball. Te n’adones de la importància de la multidisciplenarietat, ja que en aquest 

cas ens complementàvem molt bé en el projecte que havíem dissenyat. 

 L’equip de treball que formarem decidirem dissenyar un programa de millora i 

innovació docent en el qual s’intentava millorar la comunicació en un segon idioma, en aquest 

cas l’anglès. Com que la majoria de professors érem de Biologia, decidirem dur-ho a terme en 
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per produir una 
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aquest grau. A continuació presentaré aquest programa de millora i innovació docent que 

desenvoluparem en les diferents sessions. 

 Aquest taller em va pareix de gran importància ja que una de les millores que he 

plantejat per aquest curs podria incloure’s com un projecte de millora i innovació docent, per 

tant era de gran importància saber el procediment per demanar-lo. És un projecte que 

s’assembla al què es va presentar en el taller d’avaluació dels aprenentatges per part del Dr. 

Jaume Fernández, i que ja ha estat acceptat com un PMID. Per aquest motiu ho comentaré 

amb el grup de professors de l’assignatura de Genètica Molecular per presentar-ho en la 

convocatòria de 2013. 
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Convocatòria PID2010 

 

Títol del projecte: Desenvolupament de la capacitat 

comunicativa en el Grau en Biologia 

Modalitat: A 

Responsable: Dra. Elena Jiménez Martí 

 

Participants: Miriam Toledo, Xavier Mula, Sergi Dosta, Àlex 

Sendrós, Maria Grau i Ester Verdaguer 

 

 



Programa de Millora i Innovació Docent                                                                     Projecte 

PID2010 

Vicerectorat de Política Docent i Científica 

 
Desenvolupament de la capacitat comunicativa en el Grau en Biologia                   Elena Jiménez Martí/ elena.jimenez@ub.edu  

103 

 

Objectius del projecte: 

 

 

 

 

 

 

Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats que es preveu assolir amb el desenvolupament del projecte: 

 

 

 

 

 

Cal relacionar-los amb els objectes de la convocatòria PID2010 definits al document de bases que podeu 

consultar a: http://www.bib.ub.edu/suport-docencia/activitats/pmid/convocatories/ 

 

- Desenvolupar l’aprenentatge de la llengua anglesa en el Grau en Biologia 

 

El projecte afectarà, d’una manera progressiva, a assignatures pràctiques dels quatre cursos del Grau en 

Biologia: 

 

- 1er curs. Entrega als alumnes dels processos de treball normalitzats (PNT) en anglès. Els alumnes 

hauran de respondre a un qüestionari de comprensió del PNT abans de la realització de la pràctica. 

- 2on curs. Guions i examen de les practiques en anglès. 

- 3er curs. Docència i intervencions orals dels estudiants en anglès. 

- 4rt curs, 1er semestre. Assignatura de pautes per la redacció de textos científics (PRTC). 

- 4rt curs, 2on semestre.  Elaboració i exposició del treball fi de Grau (TFG) en anglès. 

 

- Els alumnes sabran redactar i defensar un treball científic en anglès al finalitzar els seus estudis de 

Grau. 

http://www.bib.ub.edu/suport-docencia/activitats/pmid/convocatories/
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Avaluació que es farà dels resultats del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

Assignatures implicades : 

Nom Ensenyament Tipologia  

Biologia II Grau en Biologia Troncal 

Genètica Molecular Grau en Biologia Troncal 

Biologia Cel·lular Grau en Biologia Troncal 

PRTC Grau en Biologia Optativa 

TFG Grau en Biologia Troncal 

   

   

 

Orientacions sobre desenvolupament i implicacions dels resultats del projecte : 

 

 

 

 

 

 

- Creació d’un grup pilot que cursarà les assignatures implicades en el projecte seguint la 

metodologia descrita en el apartat anterior. El grup pilot tindrà unes places limitades i els alumnes 

el podran escollir al matricular-se. 

- Comparació dels resultats del grup pilot i la resta d’alumnes. Tots els alumnes del Grau hauran 

d’elaborar i defensar el TFG en anglès. 

Aquest camp no és obligatori però es tindrà en compte per valorar la transferibilitat dels resultats del 

projecte a l’entorn immediat o general de la UB, així com  la possible continuació del projecte en fases 

posteriors. 

- Si funciona a Biologia, es podria fer difusió i exportar el model a altres Graus. 
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Calendarització del projecte: 

Mesos Tasques Responsable 

6 Formació del professorat Maria Grau 

6 Biologia II. Elaboració de PNT i qüestionaris en anglès Miriam Toledo 

12 Genètica Molecular Elena Jiménez 

12 Biologia Cel·lular Ester Verdaguer 

6 PRTC Xavier Mula 

6 TFG Sergi Dosta & Àlex 

Sendrós 

 

 

Ajuts sol·licitats: 

Concepte Import sol·licitat 

Aprenentatge docents (Formació) 2000€/any 

Corrector (PRTC) € 

Correcció material docent/guia € 

 

TOTAL 2000 €/any 
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Participants : 

Nom i 

Cognoms 

Categoria Correu electrònic Departament Facultat 

Elena Jiménez 

Marti  

Investigadora 

Postdoctoral 

elena.jimenez@ub.edu Genètica Biologia 

Míriam Toledo 

-Soler  

Investigadora 

en formació 

miriam.toledo85@ub.edu Bioquímica i 

Biologia Molecular  

Biologia 

Xavier Mula 

Ferrer 

Professor 

associat 

javiermula@ub.edu Filologia Hispànica Filologia 

Sergi Dosta 

Parras 

Professor lector sdosta@ub.edu C. dels Materials i 

Enginyeria 

Metal·lúrgica 

Química 

Àlex Sendrós 

Brea-Iglesias 

Investigador en 

formació 

alex.sendros@ub.edu Geoquímica, 

Petrologia i 

Prospecció 

Geològica. 

Geologia 

Maria Grau 

Perejoan 

Professora 

associada 

maria.grau@ub.edu Filologia Anglesa i 

Alemanya 

Filologia 

Ester Verdaguer 

Cardona 

Professora 

lectora 

everdaguer@ub.edu Biologia Cel·lular Biologia 

 

 

 

mailto:elena.jimenez@ub.edu
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Trajectòria dels sol·licitants en accions d’innovació docent: 

 Trajectòria del sol·licitants en projectes i grups d’innovació docent, ajuts per innovació i recerca en 

docència universitària, publicacions sobre docència universitària, participació en processos de revisió i 

reformes de pla d’estudis, adaptació de crèdits europeus, plans d’acció tutorial i altres accions orientades a 

la docència de qualitat 

 

 

- Elena Jiménez Marti. Investigadora Postdoctoral. Elaboració d’una Carpeta docent (CD). 

  

- Míriam Toledo –Soler. Investigadora en formació. Elaboració d’una CD. 

 

- Xavier Mula Ferrer. Professor associat Elaboració d’una CD.  

 

- Sergi Dosta Parras Professor lector. Participació activa amb el grup d’innovació docent e-PPM. 

Elaboració d’una CD. 

 

- Àlex Sendrós Brea-Iglesias. Investigador en formació. Elaboració d’una CD. 

 

- Maria Grau Perejoan Professora associada. Participació activa amb el grup d’innovació docent de 

l’Expressió d’anglès del departament de Filologia Anglesa. Elaboració d’una CD. 

 

- Ester Verdaguer Cardona. Professora lectora. Elaboració d’una CD. 

 



Facultat de Biologia 
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Sol·licitud de Projecte d’Innovació Docent: Convocatòria 

2010 

 

En/Na Elena Jiménez Martí,  

integrat en el Departament de Genètica 

i provist/ta del NIF número 20832601-Y 

 

Manifesta que 

És el/la responsable del Projecte d’Innovació Docent 

Desenvolupament de la capacitat comunicativa en el grau de Biologia 

 

Totes les dades presentades són certes 

Accepta les condicions i obligacions d’aquesta convocatòria 

 

Sol·licita 

Participar en la Convocatòria 2010 de Projectes d’Innovació Docent de la Universitat de 

Barcelona 

 

 

 

 

 

Nom del responsable (signatura) Elena Jiménez Martí 

Barcelona, 21 de novembre de 2012 
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VICERECTORAT DE POLÍTICA DOCENT I CIENTÍFICA 

 

A l’atenció del Dr. Albert Cornet Calveras 

Coordinador del Programa de Millora i Innovació Docent. 

 

El/la sotasignat/da, en qualitat de Director/a del Departament 

 

Informa favorablement del projecte:  

 

del que es coordinador/responsable:  

 

i que es presenta a la Convocatòria d’Ajuts a Projectes d’Innovació Docent 2010 

(PID2010) de la Universitat de Barcelona 

 

 

Dr./Dra:  

Barcelona,    de 2010   segell de l’ensenyament 
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L’últim dia del taller ferem una presentació dels diferents projectes que havíem 

dissenyat, la nostra es presenta a continuació. 
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 Entre tots construirem una mena de rúbrica per poder valorar els diferents projectes. 

Tots estaven molt ben estructurats i dissenyats. Els més important va ser adonar-nos de les 

diferents metodologies que es ficaven en joc als diferents projectes, i especialment la 

importància que té triar objectius concrets i correctament descrits, per poder assolir-los. 
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6.18. Política de qualitat de la UB 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

 La qualitat i excel·lència en la docència i la recerca és un tema molt important, ja que 

com a professionals de l’educació tenim un compromís, ètic i moral, amb la societat de formar 

als estudiants de la millor manera possible, no sols en coneixements específics, sinó d’una 

manera integral per poder formar professionals complets, ja ho discutirem en una taula 

rodona l’any passat on parlarem sobre la funció que té la Universitat en la societat, i també en 

el taller d’ètica i responsabilitat docent on arribarem a la conclusió que hem de formar 

professionals complets. Aquesta excel·lència ha de ser un esforç conjunt de tota la comunitat 

universitària i comporta tant un recerca de qualitat com una docència de qualitat, que passa 

per una formació del professorat i pel control i avaluacions tant internes com per part de 

institucions o agències externes que acrediten aquesta excel·lència. Si més no, el 

desenvolupament de la qualitat és un projecte que s’ha de dur a terme perseguint un objectiu i 

sent un projecte com a tal ha de tindre un metodologia per poder seguir un camí què ens guie 
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en la correcta direcció per poder aconseguir l’excel·lència. La formació del professorat per 

millorar-ne així la seua docència és un punt a favor que la Universitat de Barcelona ja està 

duent a terme, però hi ha d’altres punts en els quals rellisca. Els sistemes interns de qualitat de 

la UB no sempre es porten a terme en totes les facultats, perquè són sistemes una mica pesats 

que les persones veuen com una pèrdua de temps. S’ha d’intentar canviar aquesta idea i 

també canviar una mica els sistema d’avaluació, perquè no siga una feina tan àrdua de fer. 

 En el cas de les aplicacions, en el meu cas, no li trobe molta utilitat per poder ficar-la en 

pràctica més enllà de la part que a mi em correspon, és a dir, jo intentaré fer el possible per ser 

una bona docent i investigadora, per això m’estic formant i m’acreditaré per poder justificar-

ho.  
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6.19.  La tutoria universitària i el PAT a la UB. Anàlisi dels PAT de la UB. Debat i posada en 
comú. 

Aquests taller es va dur a terme en tres sessions i malgrat totes elles parlaven de la 

tutoria, cadascuna es centrava en un aspecte diferent, per la qual cosa em resulta impossible 

resumir-ho tot en un únic mapa conceptual. El mapa que es mostra fa referència al 

desenvolupament de la tutoria de carrera, respondria a les preguntes de: com, perquè, en quin 

moment,... sobre la tutoria. Les diferents relacions tutorial les descriurem en la reflexió i síntesi 

del taller, i l’anàlisi dels PAT també està comentat més endavant. 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

 Com ja em comentat i comentarem en altres tallers i, especialment, en la taula rodona 

sobre Universitat i societat, l’alumne necessita una formació integral i la tutoria és la resposta 

natural per complementar la formació específica dels alumnes. Aquesta tutorització s’ha de 

donar des d’un primer moment fins el final i amb diferents vessants, tots ells importants. Hi ha 

diferents classes de tutors que intervenen en diferents moments, des del tutor d’assignatura 

(que n’és aquell que imparteix una assignatura, per tant, qualsevol professor), els tutors de 

carrera, que depenent de la seua relació amb els alumnes poden desenvolupar diferents rols 

de tutor (coaching, mentoria, orientació o assessorament), fins a un grau més professionalitzat 
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dels tutors d’assessorament personal. Independentment del tipus de tutorització el que 

sempre s’intenta és influir en el canvi dels alumnes per millorar les seus capacitats. Una de les 

capacitats que hem d’intentar desenvolupar en els nostres alumnes és la proactivitat, hem 

d’ajudar-los a que accepten les circumstàncies i que actuen, per obtenir resultats i no resignar-

nos amb allò que ens trobem. A més a més, la construcció de la persona està influïda per les 

creences o valors, les actituds i les emocions, que depenen tant de la predisposició genètica, 

com de les creences familiars, les experiències vitals o la influència de l’entorn; per tant, són 

molt aspectes a tenir en compte a l’hora de fer canvis en les percepcions dels alumnes, hem 

d’intentar fer un canvi des de la incompetència inconscient (no sé que no sé) cap a la 

competència conscient (buscar les eines per trobar la solució), amb l’ajuda dels tutors, a l’hora 

que intentem també buscar i potenciar algunes de les diferents intel·ligències. Com 

assenyalàvem en el taller d’intel·ligència emocional és necessari desenvolupar aquelles 

intel·ligències relacionades amb conèixer-se a ú mateix (intrapersonal) i la de les relacions amb 

el demès (interpersonal). I com podem fer tot açò? A través d’una bona comunicació, que com 

ja s’ha vist en altres tallers es força important per crear un clima de confiança (DAC) i també 

per motivar els alumnes i poder entrar en el cercle virtuós que ens comentava Ernesto de los 

Reyes en el taller de lideratge. 

 Malgrat tot el que hem aprés, difícilment ho podré aplicar en la meua docència, perquè 

com comentarem a continuació, el rol de tutor de carrera no puc dur-lo a terme, al menys de 

moment, pel propi disseny del PAT a la facultat de Biologia, però això no lleva que estiga ja 

formada en les competències bàsiques per realitzar una bona tutorització i que puga aplicar 

part dels aprenentatges en el meu paper de tutora d’assignatura. 

 

 



_______________________________________________________Tutoria de carrera i els PAT 

119 
 

  
 
 

 
Institut de Ciències de l’Educació 
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 
Edifici de Migdia 
08035 Barcelona 
Tel. 934 035 175 / Fax 934 021 016 
www.ub.es/ice 

 

 

   

 

 
1. Hi ha uns objectius clars als que hagi de donar resposta el PAT? 

2. Hi ha una estructura i recursos suficients per aconseguir assolir els objectius? 

3. Es realitza algun tipus d’avaluació del PAT per poder comprovar el nivell d’assoliment 

dels objectius proposats i que ens permeti introduir millores? 

4. Els tutors tenen clara la seva funció com a tutors? 

5. Els departaments o direccions dels centres, tenen clar quin és el perfil d’un bon tutor? 

6. S’informa de forma adequada als estudiants i a la resta de professorat de 

l’ensenyament de l’existència i finalitat del PAT? 

7. Hi participen els estudiants a les diferents activitats plantejades en el PAT? Quins 

poden ser els motius en cas de que no hi assisteixin? 

Aquestes qüestions es responen al llarg del document que hi ha a continuació i en les 

conclusions finals del mateix. 

INFORMACIÓ SOBRE ELS PAT A LA UB 

 

Descripció del PAT del grau  Ciències Biomèdiques 

 

 

Responsable del PAT 

 

 

Àmbits d’actuació de la tutoria  Només 1r. any 

Tota la carrera 

Últim any de carrera 

Alguns cursos (desplegable amb 1r., 2n. …) 
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Nombre d’estudiants als quals 

s’adreça la tutoria 

Tots els estudiants del grau 

Nombre de tutors amb el que es 

compta 

 Aproximadament uns 16 

Ratio tutor/tutorands Generalment 25 alumnes per tutor 

Tipus de tutoria més habitual Grupal               Individual              Virtual 

Feu tutoria entre iguals? SI                                   NO 

En cas afirmatiu, feu una breu descripció: 

Quin és el perfil acadèmic dels 

tutors? 

Ha de tenir plaça a la Universitat, com a mínim lector, 

pel tipus de tutoria que fan, ja que el tutor fa un 

seguiment els 4 anys que està l’alumne a la facultat, 

per tant, s’asseguren que el tutor és el mateix al llarg 

dels 4 anys. 

Quins criteris de selecció de tutors 

utilitzeu? 

El tutor ha d’estar implicat en la docència del grau i ha 

de donar docència en alguna de les assignatures 

d’aquell grau. 

Quin tipus de difusió del PAT feu? 

Materials (web, díptics...) 

 

La difusió del PAT és interna, sols per aquells professor 

que són tutors. Dintre del campus virtual tenen un curs 

que és el de tutoria i allí troben material d’interès que 

ha penjat el coordinador del PAT. 

Avalueu el PAT? Quin procediment 

d’avaluació utilitzeu? 

No hi ha una avaluació com a tal, però si que és 

demana un feedback als tutors en acabar el curs. 

 

A continuació descriviu les activitats que realitzeu a cada apartat i de qui és responsabilitat, 

així com els agents que hi participen: tutors, càrrecs UB, PAS de la UB, estudiants… 

Abans dels estudis 

Activitats de Jornades de Portes Obertes 

 

Responsable:  

 

Agents que hi participen: 

Si que es realitzen jornades de portes obertes 

per estudiants de Batxillerat ( formació 

professional?). 

El responsable en aquest cas és Antoni Arcas, 

que és el cap d’estudis de la facultat de 

Biologia i impliquen a tots el graus i a un grup 

de professors dels diferents departaments. 
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Participacions a fires i salons informatius 

pels estudiants 

Responsable:  

Agents que hi participen: 

Demanar al Bru però no crec que ho facin 

 

 

 

A l’inici dels estudis  

Accions d’acollida 

 

Responsable:  

 

Agents que hi participen: 

 

 

No hi ha una reunió de gran grup, si no que el 

primer any se’ls associa un professor tutor a 

cadascun, que serà el mateix durant tot el 

temps de permanència a la facultat, mentre 

siga estudiant del grau i, com que cada tutor 

té 25 alumnes a tutoritzar, és el tutor qui 

organitza una primera reunió, cap al mes de 

novembre, per fer-los una primera tutoria 

grupal. Hi ha tota una sèrie d’informació 

inicial que els tutors els comenten en aquesta 

primera sessió: diferents serveis de la 

Universitat i de la Facultat (Biblioteca, Servei 

d’Estudiants, Escola d’Idiomes Moderns,...) i 

altres temes d’interès. 

Altres activitats específiques pels estudiants 

de 1r. curs 

Responsable:  

Agents que hi participen: 

No hi ha cap més activitat 

Durant els estudis 

Accions d’informació d’interès per 

l’estudiant (Hàbits i tècniques d’estudi, 

mobilitat, complements de formació, 

itineraris curriculars, beques i ajuts, 

pràctiques en empreses, etc.) 

 

Responsable: 

 

Agents que hi participen: 

 Se’ls indica als tutors que seria adequat fer 

tres sessions de tutoria grupal més, una al 

segon semestre, l’altra al tercer i l’última al 

quart. A partir d’aquí se’ls recomana fer 

tutories individualitzades, ja que els alumnes 

poden tindre ritmes diferents i ja no tenen 

problemàtiques tan generals o comuns, sinó 

més específiques. Per tant, és el tutor el 

responsable dels seus 25 alumnes. Si hi ha 

dubtes que els tutors no tenen clars també 

pot intervenir el coordinador del PAT o el cap 

d’estudis. 
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Al final dels estudis 

Activitats d’orientació professional 

 

Responsable: 

 

Agents que hi participen: 

Es recomana als tutors que realitzen una 

última sessió de tutoria grupal al final de 

l’últim any per comentar-los cursos de l’ICE o 

de la Universitat relacionats amb el tema de la 

inserció laboral (com fer un CV, com fer una 

entrevista, emprenedoria,...) 

 

Modalitats de tutoria 

 

Tutoria individual 

 

(Descriviu de quina manera s’organitzen – a 

petició de l’estudiant, a partir del tutor, 

temàtiques habituals...-). 

Depèn de cada tutor, però solen ser a 

demanda de l’estudiant, i sobre la temàtica 

que l’alumne planteja.  

De vegades pot ser que si el tutor observa 

problemes en la trajectòria de l’estudiant, és 

el tutor qui demana a l’estudiant que vinga a 

parlar amb ell.  

Tutories grupals 

 

(Descriviu quantes reunions es realitzen amb 

els estudiants i quines temàtiques que es 

tracten) 

Ja hem comentat anteriorment. La 

temporització de les tutories grupals i la 

temàtica la trobem en el document adjunt que 

ens ha passat el coordinador. 

Tutories virtuals 

 

Utilitzeu algun sistema virtual de comunicació 

entre tutors o tutors/estudiants. 

Crec que es podia fer virtualment a través del 

campus si el tutor ho volia. 
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ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 

 

Descriviu altres accions que realitzeu al 

vostre ensenyament, interessants des del 

punt de vista de l’orientació i tutoria dels 

estudiants i que no queda reflectida en cap 

apartat anterior. 

 

Responsables: 

 

A qui es dirigeix: 

 

Agents que hi participen: 

Amb el feedback que donen els tutors al 

coordinador sobre els temes que han tractat 

amb els alumnes, és ell qui n’extrau les 

conclusions i els temes que més 

interessen/molesten/preocupen als alumnes i 

tracta de solucionar-los, si és que no han 

estat solucionat a les hores. 

 

VALORACIÓ GENERAL I NECESSITATS 

 

Problemàtiques més comunes amb les que es 

troben els tutors. 

 

Generalment són problemàtiques 

relacionades amb la quantitat de treballs que 

els fan fer al mateix temps, la redundància 

del tipus de treballs i en alguns casos 

problemes amb algun professor en particular. 

Accions que  puguin millorar el funcionament 

del PAT. 

 

Oferiu formació als tutors des de la Facultat? 

En cas afirmatiu descriviu quina. 

 La formació és voluntària a través dels cursos 

que ofereix l’ICE. 

Quina formació necessiten els tutors?  
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 L’última sessió que ferem va ser una posada en comú sobre els PATs de les diferents 

facultats. Cada grup o persona de cada facultat va exposar-lo i després comentarem que hi 

havia de positiu i negatiu en cadascun d’ells. Hi havia casos en els que les facultats no tenien ni 

el PAT definit (Geografia i Història) i d’altres que funcionava molt bé (Infermeria). Algunes 

facultats estan poc inclinades a incloure els PAT, malgrat que sembla que aquesta idea està 

canviant. En el meu cas a la Facultat de Biologia hi ha 5 PAT diferents, un per cada grau, i 

nosaltres ens centrarem en el de Ciències Biomèdiques, que sembla que està molt ben 

estructurat i que funciona bé (veure annex 13.5). però la realitat en la majoria dels casos es 

que manca l’avaluació del funcionament dels PAT, no hi ha feedback entre els alumnes-tutors 

de si realment està sent útil o com es podria millorar. De totes maneres la influència que puc 

tenir a nivell dels PATS és mínima, ja que per poder exercir de tutora de carrera necessites 

tindre una relació contractual a la UB permanent, per tant, exclou a tots aquells que tenim una 

relació temporal, i com que no pots ser tutora no tens ni la informació. No obstant sempre 

podem suggerir millores i intentar dur a terme tot allò après dintre del paper de tutors 

d’assignatura que tenim. 

OBSERVACIONS 

En general pensem que aquest PAT està ben organitzat i que un professor tutoritze 25 

alumnes al llarg dels 4 anys permet que acaben coneixent-se i poden arribar a tindre el grau 

de confiança necessari per la relació tutor-tutorand. 

A més a més han establert tota una gradació de coordinadors que permet solucionar 

problemes de manera més ràpida, a l’hora que permet també evitar-los. Existeixen els 

coordinadors d’assignatura, els coordinadors de curs i el del grau, a més a més d’estar en 

contacte amb el coordinador del PAT que al mateix temps forma part del consell d’estudis 

on hi ha un representant de cadascun dels departaments que està implicat en aquest grau. 

Amb tot això, les queixes dels alumnes tenen ressò a tots el nivells. 

Tal vegada es necessitaria alguna reunió entre el tutors perquè realitzen un treball més 

semblant, malgrat que la tutoria es pot realitzar de maneres diverses. I també fer algun 

tipus d’avaluació de la tutoria que es va realitzar per saber que realment és útil de la 

manera que l’ estan duent a terme. Tot i així les tutories funcionen millor els primer any, 

llavors molts alumnes deixen d’utilitzar-les. Potser caldria buscar alguna manera o activitat 

perquè els anys posteriors els alumnes continuïn assistint a les reunions encara que només 

sigui les grupals. 
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6.20. Adquisició de competències transversals a la universitat. Quin paper hi pot jugar la 
tutoria? 

 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

 Les competències transversals sorgeixen de nou com un component essencial de la 

formació dels alumnes, per formar-los de una manera integral, com ja venim comentant al 

llarg d’aquests últims tallers i com ja havíem apuntat el curs passat. És per això que hem 

d’aconseguir ficar-les al mateix nivell que les  competències específiques de cada grau, i al 

igual que aquestes definir els conceptes, les habilitats i les actituds. D’aquesta manera els 

alumnes podran anar adquirint-les al llarg de la seua formació, però per això hem d’ensenyar-

les i treballar-les al llarg del seu pas per la universitat. Per facilitar-ho hauríem de concretar un 

nombre reduït de competències transversals a treballar i coordinar-nos entre els diferents 

professors implicats en el grau perquè totes les competències es treballen per igual. Aquesta 

coordinació és difícil però no impossible, l’únic que requereix un esforç per part del 
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professorat per incloure aquetes competències entre les de la seua assignatura, i definir-les 

com les altres, a banda de la coordinació que hem anomenat, perquè per exemple, la 

competència de treball en equip es treballe en 5 assignatures i la de compromís ètic es quede 

sense treballar. Com què finalment també hauríem d’avaluar aquestes competències deuríem 

d’haver-les treballat totes elles. La dificultat de la coordinació del professorat per poder fer 

realitat la completa formació en les competències transversals, fa que la figura del tutor de 

carrera sorgisca en el punt de mira per a aquesta coordinació. Com que el tutor de carrera 

acompanya els estudiants al llarg del curs, ell podria encarregar-se, en part, de la formació en 

aquestes altres competències, no directament, si no com a recopilador de la informació en 

relació a aquesta formació, de manera que indiqués d’una banda a l’alumne quines mancances 

té i per l’altra banda serviria com informador per la resta del professorat sobre l’ensenyament i 

coordinació d’aquestes competències. 

 De totes maneres, tots som també tutors d’assignatura i és per aquets motiu que 

nosaltres també tenim la responsabilitat d’ensenyar les competències transversals. Per això,  

en l’assignatura que impartisc, donat el seu caràcter pràctic, pot ser més fàcil intentar 

desenvolupar alguna d’aquestes competències transversals d’una manera més conscient, ja 

que el treball en equip, o la d’aprenentatge i responsabilitat ja és treballen però sense ser-ne 

conscients. Podríem incloure-ho en els objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

perquè els alumnes foren conscients que també s’estan treballant aquest apartat. Seria 

interesant, a més a més, informar-me sobre el que s’està fent a la resta d’assignatures per no 

ser excessivament repetitius en les activitats que es duen a terme per desenvolupar-les.  
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6.21. Com afecta la propietat intel·lectual al professorat universitari en l’elaboració dels 

materials docents i la investigació 

 

Reflexió i possible aplicació 

No tenia cap coneixement previ sobre la propietat intel·lectual ni sobre l’ús que es 

podien fer  del materials, per la qual cosa ha esta un taller molt interesant i molt útil, 

especialment després de les diferents polèmiques relaciones amb l’ús de material a la UB. 

Aquest taller m’ha fet pensar com he d’utilitzar el material que empre en les meues classes, 

així com en com puc compartir i quin tipus de llicència puc donar al material que hi crec. 

L’aplicació d’aquest taller és directa, de fet ja portàrem el material que solem utilitzar per 

establir què podíem i què no podíem fer amb ell.  

Crec que aquets taller és molt útil, però tal vegada estaria millor situat en el primer 

curs, perquè aquestes són nocions crec que bàsiques per al professorat, per tant, molt 

important a l’hora de preparar el material des d’un primer moment. També crec que seria 

interessant que es donés més a conèixer tota la informació que hi ha a la web de la UB sobre 

aquest tema, perquè en fórem més conscients de com tractar el material que utilitzem.  
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6.22. Complements de formació 
 
6.22.1. Elaboració de rúbriques per a l’avaluació dels aprenentatges 

 

 

Reflexió i possible aplicació 

 Un dels tallers que més útil he torbat per tan pràctic com ha sigut, ha estat un taller on 

s’ha apuntat la importància de les rúbriques. Les rúbriques sorgeixen de la necessitat de 

facilitar als alumnes quins són els objectius i quins són els criteris que anem a emprar per 

considerar en quina mida els han assolit. A més a també les poden fer servir per autoavaluar-

se. Per al professorat serveixen d’una banda per unificar criteris d’avaluació entre els diferents 

professors d’una assignatura i d’altra banda també clarifica quins són els objectius 

d’aprenentatge. Ara bé hem de ser conscients que les rúbriques han d’estar consensuades 

entre el professorat i que els alumnes han de conèixer-la.  

 

 

Matèries i 
assignatures 

Competències específiques 

Competències transversals 

 

Dintre d’un context + 

Evidenciables i mesurables 

Amb activitats autèntiques 
relacionades amb la vida real 

Coordinació i avaluació 

Assignatura 

Interdisciplinària 

Grau 
Rúbriques 

am
b
 

Fetes pel professorat/equip docent 

Informació als estudiants 

 
Possibles  
aclaracions 

Ajuden a  
quantificar 

Poden utilitzar-les per: 
      Autoavaluació 
      Co-avaluació 
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PRÀCTIQUES DE GENÈTICA MOLECULAR. Part pràctica de Genètica Molecular (assignatura obligatòria de 2n curs) 

Pla Docent de l’assignatura: http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?codiGiga=361489&curs=2012&recurs=pub_dossiers 

Quadern de pràctiques: http://campusvirtual.ub.edu/file.php/38380/FITXERS_2012-13/PRACTIQUES_2012-13/Guio_Practiques_BMED_BTEC_BIO_12.pdf   

 

Requisits per l'avaluació 

 

Requisit No avaluable Avaluable 
Assistència No ha assistit a alguna de les sessions de pràctiques i 

l'absència no ha estat justificada. 
Ha assistit a totes les sessions de pràctiques o ha presentat justificant 
per l'absència a alguna de les sessions de pràctiques. 

Puntualitat No ha estat puntual cap dels dies de les sessions 
pràctiques i si ha arribar tard a alguna sessió no ha 
presentat cap justificació. 

Ha arribat puntualment a totes les sessions de pràctiques, o si hi ha 
retard presenta la justificació oportuna. 
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Competències continguts i procedimentals  

 

Tasques Indicadors 1 2 3 4 
Objectius 

d'aprenentatge 

Pràctica 1. 
Extracció d’àcids 
nucleics a partir 
de mostres 
diverses (25%) 

Defineix 
correctament els 
conceptes  bàsic de 
la pràctica (ADN, 
precipitació, 
aïllament, 
centrifugació, pellet) 

No sap definir cap 
dels conceptes bàsics 
de la pràctica i no els 
sap aplicar en el 
context adient, 
utilitzat el vocabulari 
adequat. 

Sap definir algun dels 
conceptes bàsics de 
la pràctica, però no 
sap contextualitzar-
los o no utilitza el 
llenguatge específic 
definit.                                                                

Defineix 
correctament els 
conceptes bàsics de 
la pràctica, però no 
els contextualitza 
sempre o no utilitza 
sempre el llenguatge 
específic. 

Defineix i utilitza 
correctament (amb 
el llenguatge 
específic) tots els 
conceptes bàsics de 
la pràctica i el sap 
contextualitzar.    

Aïllar àcids 
nucleics a partir 
d’una mostra 
vegetal. 

Compren els 
diferents passos d'un 
protocol d'extracció 

No identifica els 
passos d’un protocol 
d’extracció d’àcids 
nucleics. 

Sols identifica alguns 
dels passos del 
protocol. 

Identifica els passos 
més importants del 
protocol i els explica. 

Identifica tots els 
passos del protocol i 
compren el perquè 
dels passos. 

Interpretar els 
passos d’un 
protocol 
d’extracció/puri- 
ficació d’àcids 
nucleics 

Analitza  i compara 
altres protocols 
d'extracció d'àcids 
nucleics 

No analitza ni 
compara el protocol 
utilitzat amb altres 
protocols. 

Comprèn el protocol 
utilitzat però no 
l’analitza ni el 
compara amb altres. 

Analitza el protocol 
utilitzat però no el 
compara. 

Analitza el protocol 
utilitzat i contrasta el 
què hem fet amb 
altres protocols. 

Pràctica 2. 
Amplificació de 
seqüències de 
DNA mitjançant 
PCR (25%) 

Defineix 
correctament els 
conceptes  bàsic de 
la pràctica 
(oligonucleòtids, 
anellament, 
amplificació) 

No sap definir cap 
dels conceptes bàsics 
de la pràctica i no els 
sap aplicar en el 
context adient, 
utilitzat el vocabulari 
adequat. 

Sap definir algun dels 
conceptes bàsics de 
la pràctica, però no 
sap contextualitzar-
los o no utilitza el 
llenguatge específic 
definit.                                                                

Defineix 
correctament els 
conceptes bàsics de 
la pràctica, però no 
els contextualitza 
sempre o no utilitza 
sempre el llenguatge 
específic. 
 

Defineix i utilitza 
correctament (amb 
el llenguatge 
específic) tots els 
conceptes bàsics de 
la pràctica i el sap 
contextualitzar.    

Reproduir 
esquemática- 
ment el procés 
de PCR 
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Dissenya els 
oligonucleòtids per 
amplificar un 
fragment de DNA 

No sap la base 
teòrica i no els 
dissenya. 

Sap la teoria però no 
els dissenya. 

Comprèn la base 
teòrica,  els dibuixa, 
però no els sap 
acabar de dissenyar 
(ambdós en direcció 
5'-->3'). 

Comprèn la base 
teòrica, els dibuixa 
correctament i els 
dissenya. 

Dissenyar 
oligonucleòtids 
per amplificar 
una regió de 
qualsevol 
genoma 

Prepara la reacció 
d'amplificació d'un 
fragment de DNA per 
PCR 

No segueix el guió i 
no comprèn d'on 
venen els càlculs. 

Segueix el guió però 
no compren els 
valors. 

Segueix el guió i 
comprèn d'on venen 
els càlculs. 

Segueix el guió i sap 
calcular els valors.  

Preparar la 
reacció 
necessària per a 
dur a terme una 
PCR 
 

Dissenya 
correctament el 
programa de PCR per 
amplificar un 
fragment de DNA 

No sap la base 
teòrica i no dissenya 
el programa. 

Coneix la teoria però 
no dissenya el 
programa. 

Comprèn la base 
teòrica i dissenya el 
programa, però ho fa 
incorrectament. 

Comprèn la base 
teòrica, i l’aplica per 
dissenyar el 
programa. 

Elabora un gel 
d’agarosa 

No elabora 
correctament. Pesa 
incorrectament 
l’agarosa, la dissol en 
aigua i no afegeix 
l’agent intercalant. A 
més a més, fa 
incorrectament el 
muntatge de la 
cubeta i la pinta. 

Fa incorrectament un 
dels passos: no pesa 
correctament 
l’agarosa, o no fa la 
dilució indicada de 
TBE, o dissol 
l’agarosa en aigua i 
no en TBE, no escalfa 
fins la completa 
dissolució, afegeix 
l’agent intercalant 
abans de refredar o 
el muntatge de la 
cubeta i la pinta és 
incorrecte. 

Pesa l’agarosa 
adequadament, 
prepara la dissolució 
de TBE a la 
concentració 
indicada i escalfa fins 
la completa 
dissolució de 
l’agarosa, però no 
refreda abans de 
ficar l’agent 
intercalant o fa 
incorrectament el 
muntatge de la 
cubeta i la pinta 
 

Correctament, pesa 
l’agarosa 
adequadament, 
prepara la dissolució 
de TBE a la 
concentració 
indicada i escalfa fins 
la completa 
dissolució de 
l’agarosa, refreda 
abans de ficar l’agent 
intercalant i fa 
correctament el 
muntatge de la 
cubeta i la pinta 

Realitzar una 
electroforesi en 
gel d’agarosa i 
interpretar-ne 
els resultats 
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Analitza els resultats 
de l’electroforesi 

No fa cap anàlisi dels 
resultats obtinguts 
en l’electroforesi. 

Sols descriu els 
resultats de 
l’electroforesi. 

Descriu els resultats 
de l’electroforesi i 
una anàlisi dels 
resultats, però és 
erroni. 

Descriu els resultats i 
fa una anàlisi 
reflexiva i crític dels 
resultats de 
l’electroforesi. 

Pràctica 3. 
Anàlisi de 
l’expressió 
gènica induïble 
mitjançant gens 
indicadors (25%) 
  

Defineix 
correctament els 
conceptes  bàsic de 
la pràctica (plasmidi, 
plasmidi 
recombinant, insert, 
transformació, 
transformant, 
clonatge) 

No sap definir cap 
dels conceptes bàsics 
de la pràctica i no els 
sap aplicar en el 
context adient, 
utilitzat el vocabulari 
adequat 

Sap definir algun dels 
conceptes bàsics de 
la pràctica, però no 
sap contextualitzar-
los o no utilitza el 
llenguatge específic 
definit.                                                                

Defineix 
correctament els 
conceptes bàsics de 
la pràctica, però no 
els contextualitza 
sempre o no utilitza 
sempre el llenguatge 
específic. 

Defineix i utilitza 
correctament (amb 
el llenguatge 
específic) tots els 
conceptes bàsics de 
la pràctica i el sap 
contextualitzar.    

Transformar 
bacteris amb un 
plasmidi 
comercial 

Defineix 
correctament el 
concepte de selecció 

No el sap definir. El defineix però no el 
comprèn. 

El defineix, el 
comprèn, però no 
l’expressa/explica 
correctament. 

El defineix, el 
comprèn i l’explica 
correctament, 
emprant les paraules 
adients. 
 

Explicar i aplicar 
el concepte de 
selecció 

Aplica i analitza la 
selecció 

No aplica la selecció 
ni descriu ni analitza 
el resultat de la 
mateixa. 

Aplica la selecció, 
però no descriu ni 
analitza el resultat. 

Aplica la selecció, 
descriu el resultat, 
però no l’analitza. 

Aplica la selecció, 
descriu el resultat i 
l’analitza. 

Defineix inducció i 
repressió 

No el sap definir. El defineix però no el 
comprèn. 

El defineix, el 
comprèn, però no 
l’expressa/explica 
correctament. 

El defineix, el 
comprèn i l’explica 
correctament, 
emprant les paraules 
adients. 
 
 

Comprendre 
com s’estudia la 
regulació de 
l’expressió 
gènica 
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Analitza l’expressió 
gènica  

No formula una 
hipòtesi del resultat i 
no descriu ni analitza 
el resultat de 
l’experiment en 
funció de l’expressió 
gènica. 

No formula una 
hipòtesi del resultat 
però  els malgrat no 
l’analitza en funció 
de l’expressió gènica. 

Formula una hipòtesi 
del resultat, el 
descriu però no 
l’analitza en funció 
de l’expressió gènica. 

Formula una hipòtesi 
del resultat, el 
descriu i realitza una 
anàlisi en funció de 
l’expressió gènica. 

Pràctica 4. 
Interpretació i 
presentació 
científica dels 
experiments 
(10%) 

Interpreta els 
resultats de les 
diferents pràctiques 

No fa cap tipus 
d’interpretació dels 
resultats. 

Descriu els resultats 
però no fa cap tipus 
d’interpretació. 

Interpreta els 
resultats de manera 
general individual, 
però no els discuteix 
de manera global 

Interpreta i analitza 
els resultats en el seu 
conjunt.  

Integració de les 
pràctiques 
realitzades i 
presentació dels 
resultats 
 Realitza el problema 

final de síntesi de les 
pràctiques amb el 
seu grup 

No participa en 
donar resposta al 
problema plantejat. 

Fa algun comentari, 
però no comprem el 
que s’està fent. 

Participa amb 
comentaris, però no 
utilitza correctament 
el llenguatge o els 
conceptes estudiats 

Participa activament 
aportant idees i 
discutint la solució 
utilitzant els 
conceptes i 
llenguatge estudiats. 
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Competències actitudinals 

 

Categoria 1 2 3 4 

Ordre i neteja  (5%) No té cura del material i 
quan s'acaba la sessió de 
pràctiques no recull ni 
neteja el material emprat ni 
la bancada. 

De vegades recull el material 
quan acaba la pràctica, però 
no neteja la bancada en 
acabar. 

Sol recollir el material i 
netejar la bancada en 
acabar la pràctica, però no 
té cura de mantenir l'ordre 
la neteja i l'ordre al llarg de 
la pràctica. 

Té cura del material, neteja i 
manté en ordre la bancada 
després de cada part de 
l'experiment i en acabar les 
sessions deixa el lloc 
endreçat i el material al lloc. 

Correcte ús de les mesures 
de seguretat (5%) 

No demostra coneixement 
de les mesures de seguretat 
i no les utilitza (p.e. no porta 
la bata perquè no ho sap) 

Demostra conèixer les 
normes però no les utilitza o 
les utilitza de manera 
incorrecta (p.e. sap que ha 
de portar la bata, però no la 
porta o no se la fica) 

Accepta les normes de 
seguretat, però sols utilitza 
algunes d'elles o no ho fa de 
manera totalment correcta 
(p.e. sap que ha de portar la 
bata, la porta, se la fica però 
no se la tanca) 

Accepta i utilitza de manera 
correcta les normes de 
seguretat. 
(p.e. sap que ha de portar la 
bata, i la porta correctament 
posada) 

Correcta distribució dels 
residus (5%) 

No classifica on ha de llençar 
els diferents residus. 

Sap la classificació d'on ha 
de llençar els diferents 
residus però no ho fa. 

Sap la classificació d'on ha 
de llençar el diferents 
residus però sols llença 
correctament alguns d'ells o 
no sempre els llença. 

Classifica correctament on 
ha de llençar els residus i ho 
fa correctament sempre. 

 

 En general totes les rúbriques que presentàrem estaven ben dissenyades, i les crítiques que vàrem rebre foren molt constructives. En el meu cas, 

comentàrem que la rúbrica era molt completa i que tal vegada les competències actitudinals no cal que les separe en una escala de 4 graons, que pot ser de 

tres perquè les diferències entre el punt 3 i 4 són poques, i això també ens facilitaria l’avaluació d’aquestes categories. 
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6.22.2. Aprenentatge basat en equips (Team Based Learning, TBL) 

 
Reflexión y posible aplicación 

Una de las dificultades que más se han discutido durante los diferentes talleres ha sido 

el abordaje del trabajo en grandes grupos, por lo que este taller surge como una solución 

interesante a mucho de los conflictos que se han ido comentando. El abordaje del tema no es 

complicado porque tiene una metodología muy definida y un modelo de trabajo preciso, y 

alguna de las ideas principales ya han sido trabajadas con anterioridad en los diferentes 

talleres, como son establecer y definir unos objetivos de aprendizaje claros y alcanzables, el 

feedback vuelve a surgir como un pilar esencial en el proceso de aprendizaje del alumno, así 

como el diseño de actividades relacionadas con la vida real. 

Y evidentemente, como se comentó a lo largo del taller no se trata de aplicarlo a toda 

la asignatura, sino ir introduciéndolo poco a poco, primero un módulo (una unidad temática) 

para familiarizarnos con la metodología y poder ver qué problemas surgen. En mi caso, como 

son clases prácticas en las que los alumnos trabajan en grupos de 2-3 personas no se puede 

aplicar, pero creo que está bien tener la metodología a punto para el momento en que pueda 

dar clases a grandes grupos. 
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6.22.3. Altres cursos 

 

Al llarg d’aquest segon curs he realitzat altres cursos de formació, que no vaig a 

descriure com la resta dels tallers però dels quals vull fer una menció. N’he fet un relacionat 

bàsicament en la recerca, que era  el de Gestió e Projectes de Recerca. Aquest taller és molt 

útil per gestionar tant el diners com el temps dintre d’un projecte de recerca, i el que em va 

semblar més interesant és la utilitat que té en el treball en equip, ja que aquest programa et 

permet compartir arxius fàcilment entre els membres d’un grup, assignar rols als diferents 

membres i planificar reunions o dates límit. De totes maneres pense que és molt útil per la 

persona que siga investigadora principal d’un grup, que és qui ha de gestionar-ho 

principalment, però també és bo que ho empre la resta de persones del grup de treball, 

perquè fa la feina més fàcil i ràpida.  

Un altre dels cursos que faig fer i que crec que seria un proposta per incloure’l com un 

taller per aquest màster en properes edicions és el de Eines col·laboratives "al núvol" (Cloud 

Computing) en docència i recerca. Un taller bàsicament pràctic amb tot un conjunt de 

recursos i eines per poder treballar col·laborativament amb alumnes o companys. Treballàrem 

tant amb programes que permeten compartir arxius com és el Dropbox o altres (GDrive o 

SkyDrive) que a més a més et permeten modificar on-line els arxius sense tindre que 

descarregar-los, per tant, podries modificar documents d’alumnes que es pengen en carpetes 

compartides, per donar-los un feedback ràpid, sense tindre que imprimir documents, a més de 

què si el treball està fet en grup et permet saber què ha fet cada estudiant, per tant, també és 

una eina per valorar el treball en grup. També aprenguérem a utilitzar programes per gestionar 

la bibliografia (Zotero), que tan ens serveix a nosaltres en recerca i docència com als nostres 

alumnes per gestionar la seua bibliografia a l’hora de fer un treball, ja que també et permet 

tindre carpetes compartides de bibliografia en altres membres d’un grup. Hi ha d’altres 

programes que ja vàrem vore en el taller de recursos documentals, especialment aquells 

relacionats amb el CRAI, malgrat he de dir, que vaig trobar més útil i fructífer aquest taller que 

no pas el de recursos documentals. També treballarem amb programes per poder tindre el 

control remot dels nostres ordinadors des d’un altre ordinador o inclús des d’un dispositiu 

mòbil (iPod, iPhone, iPad, telèfon mòbil Android,...). La satisfacció va ser altíssima en aquest 

curs. I com no, també vàrem pensar en una possible aplicació d’algunes coses què pareguérem 

en la nostra docència. Un dels problemes que tenim és que a les classes pràctiques no sempre 

tenim temps per fer totes les activitats d’aprenentatge que ens agradaria. Hi ha una de les 

activitats que sempre queda un poc justa de temps i que es la discussió d’un protocol diferent 
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d’aquell que utilitzem en pràctiques i que hem d’anar discutint a classe. Podríem penjar el 

protocol a discutir en un arxiu de word al SkyDrive i que els alumnes anaren discutint els 

diferents passos que hi ha al protocol, si els hem fet o no, la importància de cadascun dels 

passos, el perquè d’un pas que no es realitza,... Ho poden anar fent al llarg de la setmana de 

pràctiques i l’últim dia es fa una revisió general de les coses que han comentat i discutit els 

alumnes, fins obtenir el protocol més òptim. D’aquesta manera, amb l’historial de 

modificacions podríem saber quins alumnes han participat i com han discutit el protocol. 

També es podria fer a través d’un wiki, ja que ens permetria fer més o menys el mateix. 

 

Per últim també estic fent el curs de Basic skills and tools to teach content subjects in 

English I i II. Vaig decidir fer aquest curs per si finalment ens animàvem a ficar en pràctica el 

projecte de millora i innovació docent que dissenyàrem al taller del màster. Sóc conscient que 

aquest projecte requeriria una revisió , però la part de formació es pot anar avançant i 

l’oportunitat que se’m brindava en aquest moment per fer aquest curs era immillorable, per 

això vaig decidir fer-lo.  Les metodologies que s’empren en estes classes són les que després 

haurem de desenvolupar nosaltres en les possible classes en anglès que impartim, són classes 

amb menys temps d’exposició oral i major temps d’activitats i treballs en petit grup, 

presentacions i conversa sobre els potencials continguts en llengua anglesa. A dia d’avui 

encara estic cursant la segona part del taller i crec que després d’haver-los realitzat estaria 

preparada per poder impartir classes amb anglès. 
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7. Síntesi global dels tallers i reflexió del primer any de màster 

M’agradaria poder fer una síntesi global dels tallers, reflexionant sobre les relacions 

entre ells i de quina manera ens seran útils. La relació entre els tallers és de vegades 

complicada i d’altra molt fàcil. Tots han estat positius en més o menys mesura; no obstant, 

crec que una part negativa és que estan molt enfocats a grups de teoria (i principalment grups 

relativament petits (30-40 alumnes), on es poden aplicar fàcilment algunes de les tècniques 

que hem vist a alguns tallers), i els que donem classes pràctiques a grups reduïts, se’ns fa difícil 

buscar possibles aplicacions. Malgrat aquesta part, he intentat fer un esforç i buscar sempre 

una possible aplicació de cadascun dels tallers, que estarà encertada o no i que serà de més 

fàcil o difícil aplicació, però crec que en la majoria dels casos ha estat ben defensada la seua 

utilitat i descrits els problemes que ens podem trobar. 

Crec que el taller de carpeta docent és molt interessant i que ha de quedar molt ben 

definit perquè és un concepte que pot semblar abstracte i és la base del màster. Tal vegada 

seria més útil fer una o dues sessions a l’inici, i les altres sessions deixar-les per fer una 

seguiment de la carpeta al llarg de curs. Potser m’haguera agradat una altra organització dels 

tallers, perquè així es podrien relacionar millor els tallers. Començaria amb el de la carpeta 

docent per ser la base del màster, però continuaria amb el de planificació de la docència 

universitària, ja que et dona una visió de com estan organitzats els graus i les assignatures. 

Després el d’equips docents, ja que per treballar el pla docent s’hauria de treballar en equips 

docents, de quina manera han de funcionar, quins són els objectius comuns i també és útil per 

els treballs en equip que se’ns plantegen al llarg del màster. Potser el taller d’ètica i 

responsabilitat docent podria venir a continuació, ja que hauríem d’incloure en el pla docent 

competències transversals i específiques relacionades amb la formació ètica i de ciutadans 

responsables  del grau/assignatura que impartim. Al igual que el de gestió de l’estrès, on una 

de les claus per arribar amb èxit a les nostre metes/objectius passa per desenvolupar les 

competències relacionades amb la intel·ligència emocional, per tant, també hauríem d’incloure 

en algun espai aquestes competències. 

Quan ja sabem com s’organitza la docència ja podríem passar a veure con fem una 

millor docència. Els tallers de docència, aprenentatge i comunicació, com aprenen els 

estudiants, lideratge i tutorització ens donen les bases de com tindre present el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el grau de preparació dels nostres alumnes, quin mètode 

docent és el més adient en relació a aquestes condicions i com millorar la nostra relació amb 

els alumnes escoltant-los i intentant, en la mesura que siga possible, atendre a les necessitats 
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personals d’ells. A més a més, en tots ells se’ns remarca la importància que té el feedback en el 

procés d’aprenentatge dels nostres alumnes 

Continuaria amb els tallers de recursos documentals, materials i eines docents i 

estratègies de treball, que van una mica enfocats a la millora dels recursos dels què disposem 

per fer una millor docència. Inclouria en aquest apartat el taller de docència funcional, malgrat 

he de dir, que esperava molt més d’aquest taller. Em va decebre un poc, perquè pensava que 

ens donaria més eines de treball en aquest tipus de docència; i realment treballàrem molt per 

la nostra part i no ens donaren una resposta de com ho havíem fet (feedback?). 

Per últim, el taller d’avaluació, que és com una recopilació d’alguns tallers anteriors (es 

remarca la importància de la correcta definició dels objectius d’aprenentatge i del feedback) a 

més a més d’explicar-nos quins són els requisits per una bona avaluació (fixar criteris, l’ús de 

rúbriques,...). Crec que seria com el punt final del curs, que acabaria al igual que una 

assignatura, amb l’avaluació. 

En molts dels tallers, s’ha parlat del moodle com a eina de treball (principalment en el 

taller de materials i eines docents) i malgrat pense que és una molt bona eina de treball, no 

l’he utilitzada mai i no conec totes les seues possibles aplicacions. Intentaré realitzar algun curs 

per aprendre a utilitzar-lo, ja que així, algunes de les propostes que he fet (les preguntes 

prèvies, el treball de cerques bibliogràfiques, el fòrum per parlar-ne sobre els transgènics,...) es 

podrien realitzar utilitzant aquesta plataforma i així solucionant el problema de temps de les 

pràctiques, malgrat augmentaria el temps de dedicació del professorat. 

Les jornades de política universitària no les vaig trobar molt útils, perquè sincerament 

no sabia ben bé de que anaven ni sabia que havia d’esperar de la jornada. La taula redona 

sobre Universitat i Societat, em va semblar molt interessant, i el fet que tinguérem abans 

alguna informació sobre el tema va ser molt útil per poder seguir les presentacions que feren 

del tema i la posterior discussió. He de dir que no vaig estar gaire participativa, perquè sóc més 

d’escoltar que de parlar, sóc molt tímida a l’hora d’expressar les meues opinions en contextos 

en que no conec a la majoria del públic, però em va semblar molt encertada la idea de 

plantejar aquest tema, i tindre una visió més global de la universitat, no només centrada en el 

teu microespai de l’assignatura o departament on estàs. La xerrada sobre la carrera docent del 

professor universitari, no em va agradar gens, pensava que en parlarien més sobre la situació 

contractual en la què ens trobem els alumnes del màster. No em va ser gaire útil. 
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Si ara ens centrem en els màster, si fem una ullada al què ha sigut el curs crec que ha 

sigut en general una experiència positiva. He après coses noves molt útils relacionades tant en 

la docència com en l’estructuració de les assignatures i dels graus (referència especial als pla 

docents de les assignatures). També ens han donat les base per una bona docència i per al bon 

funcionament d’un equip docent, convidant-nos a ficar en marxa tot allò que hem après, en la 

mesura que puguem, intentant fer una millora i/o innovació en la nostra docència. 

Un altre aspecte positiu és el fet d’haver conegut companys d’altres facultats, amb 

problemàtiques semblants a les teues i d’altres molt diferents, però que entre tots et donen 

idees per poder solucionar-los. És agradable saber que hi ha gent que comparteix les teues 

mateixes inquietuds i té l’ànim de solucionar les traves que es troba pel camí. 

Per últim, la relació amb Sílvia, la meua mentora, ha estat també molt positiva. Malgrat 

el poc temps del què disposa per assessorar-me i ajudar-me, sempre ha trobat un moment per 

comentar tot allò que necessités. Hem discutit les propostes de millora que he pensat i entre 

les dues hem arribat a un acord de què seria el més adequat per finalment dur a terme. També 

m’agradaria incloure en aquest punt la disponibilitat que ha tingut el coordinador de les 

pràctiques, Marc Valls, per ajudar-me també en la perfilació final de les millores de les 

pràctiques i el pes que està tenint perquè aquestes propostes finalment es porten a terme. 
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7. Síntesi global dels tallers i reflexió del segon any de màster  

 

Una de les conclusions que extrec d’aquest segon any de màster és que, en general, els 

tallers m’han semblat molt més útils i que majoritàriament han emprat una metodologia 

basada més en la pràctica que fa més senzilla la seua comprensió i la seua aplicació. 

El tema principal d’aquest any ha estat la tutoria, ja que hem fet una repàs als 

diferents tipus de tutoria que es poden donar, excepte la tutoria d’assignatura que ja ens la 

varen introduir l’any passat en el taller de suport i tutorització acadèmica. No obstant, aquests 

tallers estan relacionats amb molt dels que donàrem el curs previ, ja que el coneixement dels 

nostres alumnes i la comunicació amb ells sorgeixen com pilars fonamentals per poder fer una 

bona tutoria, així com el desenvolupament de la intel·ligència emocional per aconseguir la 

formació integral. Tota la resta de tallers de l’any passat han influït en la nostra manera de 

donar les classes, millorant el nostres recursos i la nostra docència en general. 

La segona part de la primera sessió del curs va ser una xerrada a càrrec del Vicerector 

de professorat, el Dr. Manuel Viladevall, en la qual s’intentava donar un poc de llum a la 

situació contractual actual del professorat universitari. Aquesta és la segona vegada que el 

vicerector ens fa una xerrada i el segon cop que surt decepcionada, no sols per les poques 

opcions que ens queden per poder continuar la nostra carrera acadèmic-docent en la 

Universitat de Barcelona, perquè em puc fer una idea com està la situació en el panorama de 

crisis econòmica actual, sinó també decebuda pels pocs ànims i solucions que ens va donar. No 

les he trobat ni útils ni esperançadores cap de les dues xerrades que vàrem compartir amb el 

Dr. Viladevall. 

El taller de l’observació de la pràctica docent m’ha semblant molt alliçonador, però tal 

vegada seria més impactant si aquestes dues observacions es dugueren a terme a l’inici del 

primer any del màster i al llarg del segon curs, ja que en la observació i reflexió es podria 

incloure les millores que es fan en relació al que s’ha après en el màster. 

M’agradaria apuntar que de tots els tallers que he cursat, hi ha dos dels de 

complements de formació que m’han semblat realment profitosos i que crec que seria 

interessant poder incloure’ls com a formació bàsica del màster. Aquest dos tallers han sigut, 

per una banda, el taller de rúbriques, ja que hem parlat molt durant màster sobre l’avaluació 

dels resultats d’aprenentatge i del feedback; les rúbriques són una eina profitosa i crec que 

esdevindrà un recurs de treball més en el procés d’ensenyament-aprenentatge. D’altra banda, 
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el taller d’eines col·laboratives al núvol, que està relacionat amb els tallers de treball en equip 

docent i el de material i eines docents, del que crec que és complementari, i amb el de 

recursos documentals, que es superposen en part; és podrien agrupar tots 4 en un bloc 

temàtic relacionat amb el treball col·laboratiu, el material docents i els recursos documentals i 

tecnològics. El taller de propietat intel·lectual és com el grup de tallers de l’any passat que ens 

donen una formació bàsica no sols en docència sinó també en recerca, imprescindible per la 

nostra formació i més en la situació actual en la qual tenim molts recursos a les nostres mans, 

però no sabem ben bé com emprar-los correctament. 

Per últim, vull destacar l’efecte conjunt que ha tingut en la meua pràctica docent tot 

allò que he après, les reflexions pròpies i les que he discutit amb Sílvia i el bon gust que em 

queda desprès dels esforços realitzats, ja que sembla que tota la feina feta no caurà en sac 

foradat. El projecte de la prova pilot ha agradat molt a la resta de professorat implicat i 

malgrat els resultats no són tan positius com esperàvem, crec que deixen una porta oberta a 

seguir millorant-lo per poder realitzar una avaluació adequada de les pràctiques de 

l’assignatura. 
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8. Proposta d’aplicació per al curs 2012-2013 

El pla de docent de la assignatura en sembla que està molt ben definit i explica amb 

claredat les competències a desenvolupar i els objectius d’aprenentatge referits a 

coneixements específics. Crec que caldria incloure els referits als procediments un poc més 

especificats, ja que una part de l’assignatura és pràctica i, per tant, és desenvolupen 

competències referides al saber fer. En quan a les competències a actitudinals, no hi referència 

en cap lloc; crec que deuria d’haver si més no una descripció. Per tant, la introducció de la 

descripció d’aquests objectius d’aprenentatge és un dels punts que incloure en el pla docent 

de l’any vinent. 

Em sembla molt correcta la descripció dels continguts de l’assignatura, així com la 

relació entre aquests continguts, els seminaris que preparen ela alumnes i les pràctiques. La 

majoria de classes són expositives, però si que es realitzen seminaris que permeten una 

interacció directa entre els alumnes i el professor, al igual que a les pràctiques. 

El tema de l’avaluació és el que considere que es podria millorar, perquè el que es fa és 

una suma de les parts de seminaris i del test final. Crec que les proves que es fan al llarg dels 

curs també es podrien tindre en compte a l’hora de la nota final, per saber si l’alumne 

realment està fent un aprenentatge de les competències, a més a més d’aportar informació de 

com els alumnes estan adquirint els coneixements. La nota de pràctiques fins el moment, sols 

es valora si l’alumne destaca molt positivament (+0,5) o negativament (-0,5), però en la resta 

de casos no es té en compte. Per aquest curs (2012-2013) ja ho han canviat i els percentatge 

de les pràctiques és d’un 10%, que s’obtindrà a partir d’una prova escrita. Aquest és un dels 

punts que m’agradaria millorar, perquè aquesta prova escrita està pensada perquè es realitze 

junt amb l’examen final, en gener-febrer. La meua proposta és fer un test als alumnes l’últim 

dia de les pràctiques per cada grup, semblant a la proposta d’innovació del Dr. Jaume 

Fernández, amb els clickers.  

Aquesta és una de les principals propostes que he fet. En principi, el coordinador de les 

pràctiques estaria d’acord i ho podríem implantar pe aquest curs, en els graus de Biologia, 

Biotecnologia i Ciències Biomèdiques. La major dificultat la trobaríem en què com que hi ha un 

gran nombre de grups, i les preguntes deurien de ser diferents per a cada grup, necessitem 

tindre una bateria d’unes 100 preguntes d’una dificultat semblant i que tinguen les 

característiques adequades per poder respondre’s en el sistema dels clickers. Hem pensat que 

el millor que podríem fer és provar aquest sistema en uns quants grups aquest any, sense que 

siga vàlida la nota i comparar els resultats obtinguts en esta prova amb la que obtindran en el 
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test de pràctiques que fan al final del quadrimestre. Si els resultats són positius ja es tractaria 

de millorar el sistema per implantar-lo el següent curs escolar. 

Les altres millores que m’agradaria fer són referides al quadern de pràctiques 

principalment. Les millores que voldria introduir són les següents: 

- Descripció en les primeres pàgines del quadern de les competències específiques i 

transversals a desenvolupar, així com els objectius/resultats d’aprenentatge globals de 

les pràctiques, com s’indica en diversos tallers, és positiu que l’alumne sàpiga què 

s’espera d’ell i quin són els objectius a aconseguir, perquè pot ser el motivem més i, en 

conseqüència, arribem amb més probabilitats d’èxit al final del procés. Supose que 

introduir aquestes descripcions no suspendria problemes a l’hora de fer el quadern. 

- Introducció de preguntes prèvies de cadascuna de les pràctiques, no com estan 

definides en el taller de docència funcional, sinó com a preguntes que introduisquen a 

l’alumne en la pràctica que es durà a terme i l’indiquen quins són els conceptes bàsics 

que anem a treballar. No hi ha cap problema per poder introduir aquestes preguntes 

en el quadern de pràctiques.  

- Introducció d’activitats d’aplicació que requerisquen de fer alguna cerca bibliogràfica, 

per així tractar el tema de les cerques bibliogràfiques: quines són les paraules clau, què 

límits ficar, on buscar, ... (aquesta activitat està definida més concretament en el taller 

de recursos documentals). Tampoc crec que fer aquesta activitat supose un treball 

extra, però el més probable és que sols ho faja en els meus grups de pràctiques, 

perquè no vull donar més feina als altres professors. També ens podria servir per 

veure la utilitat que creuen els alumnes que té aquesta activitat, preguntant-los 

directament o passant una enquesta. Una altra possibilitat és intentar realitzar aquesta 

activitat de manera voluntària via moodle, però la dificultat la trobe en què jo no sé 

utilitzar el moddle per realitzar aquest tipus d’activitats. 

- M’agradaria incloure algun tipus d’exercici relacionat amb l’ètica i la responsabilitat 

professional, com per exemple realitzar una activitat com la descrita al taller d’ètica i 

responsabilitat docent, en la qual es pot debatre a classe sobre algun tema conflictiu 

relacionat amb el que fem en pràctiques o en un fòrum al moodle (els inconvenients 

d’aquesta aplicació comentant abans). La dificultat esdevé en què no hi hauria temps 

per preparar-ho a les pràctiques i no voldria sobrecarregar els alumnes en feina de 

preparació per a casa, així que supose que no ho introduiríem. Si que debatrem un poc 

sobre el tema dels transgènics, però sense preparació per part d’ells, malgrat sabem 

no són les condicions ideals. 
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- El tema de l’avaluació ja ha esta descrit anteriorment, però caldria també que una part 

de l’avaluació tingués en compte els procediments i les actituds dels alumnes durant el 

seu pas pel laboratori. M’agradaria poder fer una qüestionari per al professorat que 

valorés aquestes coses en els alumnes del seu grup i que contarà com una part del 10% 

que tenen de valor les pràctiques. Crec que açò si que seria de difícil implementació, 

perquè realment el temps que tenim els alumnes per grup no és el suficient com per 

acabar de conèixer-los, a partir d’aquest curs sols estan tres hores al dia al llarg d’una 

setmana amb el mateix professor i, sincerament, no és el temps suficient perquè el 

professor acabe coneixent-los a tots i puga fer una avaluació determinada de cadascú. 

- Incloure, en el cas que decidírem fer l’avaluació de les competències actitudinals i 

procedimentals, una rúbrica d’avaluació de les mateixes, malgrat els problemes per 

avaluar que hem comentat en el punt anterior. Crec que descriure una rúbrica per part 

del professorat de teoria per què els alumnes en tinguen noció de què s’espera d’ells 

seria també un aspecte a tindre en compte, però com que l’examen és tipus test, no sé 

si podria ser útil.  

- Podríem passar-los també una enquesta l’últim dia de les pràctiques perquè ens 

donaren la seua opció sobre el que han aprés, si esperaven aprendre aquestes o altres 

coses, que és el que més els ha agradat i el que menys, quina opini mereixen les 

pràctiques en la seua globalitat,...per així saber que en pensen els alumnes i poder 

millorar les pràctiques per l’any vinent. 

- D’una manera no descrita al quadern, intentaré ficar en marxa tot allò que he aprés al 

llarg d’aquest primer curs en relació a la motivació dels alumnes (estratègies de 

treball), en com, quan i de quina manera donar-los directrius adequades per al grau de 

preparació que tenen (lideratge), però tenim present, en la mesura que siga possible, 

les individualitats pròpies de cada alumne (com aprenen els estudiants i tutoria), 

donant-los el materials més acurats i actualitzats (materials i eines docents). També 

m’agradaria millorar les relacions entre l’equip docent, millorant si més no la 

comunicació entre el diferent professorat de la part de pràctiques. 

- Una altra de les propostes és donar una classe de teoria al gran grup. La principal 

dificultat en la què ens trobem és l’ajustament del calendari escolar: els professors 

volen donar ells tota la seua matèria, i tenen els dies molt ajustats, així que no els 

agradaria “perdre” una sessió. Una de les idees que he tingut és fer una classe al final 

del quadrimestre (hi ha uns dies que són lectius sense classes per si s’ha de recuperar 

alguna sessió de qualsevol assignatura) en què es presentaria una relació del què hem 

fet en pràctiques en allò que es dona a les classes de teoria, i serviria també com a 
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repàs de les pràctiques de cara al test final (cal tindre en compte que el primer grup de 

pràctiques és a principis d’octubre i l’últim a finals de desembre, per tant, quan 

arribem al test final pot haver passat gaire bé mes i mig en el millor dels cassos). 

Supose que aquesta sessió no seria obligatòria i es faria en cadascun dels grups de 

teoria. La dificultat esdevindrà en fer una classe dinàmica i interactiva per a un grup 

nombrós, al què no estic acostumada, i les dificultats pròpies d’un gran grup. De totes 

maneres, la meua mentora no acaba d’estar totalment d’acord amb aquest idea, però 

és qüestió de definir-la més concretament. 

- També estava interessada en incloure una pràctica nova per aquest curs escolar, però 

per dificultats no pertinents (no he trobat el microorganisme adient per fer la pràctica) 

no es podrà dur a terme. Malgrat açò, seguim intentant-ho i si finalment aconseguim 

que ens funcione a nosaltres, tal vegada la incloem en algun grup de pràctiques com a 

pràctica pilot, per introduir-la de cara al curs vinent. Aquesta idea va sorgir, perquè si 

ens fixem en el pla docent, hi ha una part dels continguts que es dona a les pràctiques 

d’aquest assignatura, una altra part que es veu reflectida en pràctiques d’altres 

assignatures, però hi ha una part del temari que no es correlaciona amb les pràctiques 

i és per això que voldríem incloure aquesta pràctica per cobrir-ho. 
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9. Anàlisi de la proposta d’aplicació del curs 2012-2013 

 La proposta de millora del curs 2012-2013 era molt ambiciosa. En ella descrivia tots el 

aspectes que m’agradaria millorar i que podien estar en la meua mà per fer-ho. Podem 

resumir-la en 9 punts: 

1. Avaluació dels continguts i habilitats de pràctiques amb el sistema de clickers. 

2. Descripció de les competències específiques i transversals globals de les pràctiques, 

al quadern. 

3. Introducció de preguntes prèvies. 

4. Disseny d’una activitat relacionada en un debat que fique en joc la ètica i la 

responsabilitat professional, relacionada en algun tema de pràctiques com puguen 

ser els transgènics. 

5. Realització d’una rúbrica d’avaluació per poder avaluar les competències 

actitudinals. 

6. Realització d’una enquesta, per saber el grau de satisfacció dels alumnes, així com 

per obtenir suggerències. 

7. Millores en la pràctica docent personal a arrel del què he aprés. 

8. Realització d’una classe en gran grup. 

9. Disseny i introducció d’una nova pràctica. 

 

De tots aquests objectes que m’havia marcat he pogut complir alguns d’ells i d’altres en 

part. Evidentment tot allò que he anant aprenent al llarg dels dos cursos ho he aplicat en el 

moment que ho he aprés, principalment millores en la comunicació amb els alumnes, intentar 

establir el nivell inicial dels alumnes, realitzar activitats i problemes més semblants a la vida 

real, potenciar el treball autònom, i moltes altres coses que ja he anant comentant al llarg de 

la carpeta. De la resta d’objectius, per al curs 2012-2013, em vaig centrar en dos d’ells: 

l’avaluació amb els clickers i les enquestes. 

La proposta d’avaluació final va ser la següent. Finalment decidirem fer una prova pilot 

en alguns grups de pràctiques amb els comanaments que té la Facultat de Biologia i per a 

aquesta prova pilot es va dissenyar un examen més relacionat amb les pràctiques, que 

constava de 10 preguntes de múltiple elecció o de veritable/fals, es pot veure un exemple de 

prova de síntesi de pràctiques a l’annex 13.3. Aquest qüestionari es realitzava l’últim dia de 

pràctiques, en els últims 20 minuts. Com que no es va realitzar en tots els grups, aquest 

“examen” no tenia validesa en l’avaluació, però si per poder analitzar els resultats. La prova 

era voluntària.  
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Els avantatges foren que com que no tenia validesa la participació va ser molt elevada, 

un 90% dels alumnes que els demanarem participació accediren a fer la prova. Els clickers són 

molt fàcils d’utilitzar i, a més a més, hi havia alumnes que ja els havien utilitzat en algunes 

pràctiques de primer. Però crec que una de les millores d’aquest procés d’avaluació de les 

pràctiques és el fet que quan es finalitza amb la prova, teníem  immediatament els resultats i 

podíem discutir entre tots quina és la resposta correcta i el perquè, donem un feedback ràpid i 

pràctic. 

Els desavantatges varen ser més nombrosos. D’una banda com que no tenia validesa els 

alumnes no s’esforçaren en repassar les pràctiques abans d’aquell moment i en el moment de 

fer la prova estaven molt més relaxats que en una prova real, per la qual cosa no prestaven 

tanta atenció. D’altra banda, fins als primers dies de novembre no poguí instal·lar-me el 

programari i fer la prova, per la qual cosa els grups no van estar escollits a l’atzar si no que van 

ser els tres últims grups de pràctiques, amb un nombre prou elevat de repetidors (alguns no 

van a classes) i alumnes Erasmus (problemes amb l’idioma). Especialment en el primer grup 

van hi haure més problemes, perquè no havíem calculat bé el temps per respondre les 

qüestions, i alguna de les qüestions estaven redactades de manera que els alumnes no 

entenien el què els preguntàvem. D’altra banda, més que desavantatges deuríem de parlar 

d’inconvenients , com per exemple, si es necessari fer una prova diferent a cada grup de 

pràctiques, si és així implica que hem de tindre un gran nombre de preguntes d’una dificultat 

semblant per poder fer-ho en el quasi 15 grups de pràctiques que hi ha (és un tema que estem 

pendents de discutir pel pròxim curs). També hauríem de parlar d’algunes dificultats com és 

l’aplicació dels comanaments, que necessita una instal·lació prèvia i els ordinadors del 

laboratori de pràctiques no la suporten, de manera que va tindre que ser amb el meu 

ordinador personal i amb el poc espai que hi ha al laboratori és un poc difícil el muntatge que 

s’ha de fer. A més a més, el laboratori en el què fem les pràctiques no és el més adequat per 

poder fer aquest tipus de prova, si més no com ho ferem (una presentació de les preguntes 

projectades per a tota la classe), és un tema a millorar.  

Si ens centrem en les proves que realitzarem, els resultats que obtinguérem foren els 

següents:  

 

 
Nº total 
alumnes 

Aprovats Suspesos 
Nota 

mitjana 
Nota mitjana 

aprovats 
Nota mitjana 

suspesos 

 Grup 1 21 8 (38%) 13(62%) 4,2 6,3 2,8 

Grup 2 14 10(71%) 4(29%) 6,2 7,2 3,7 

Grup 3 15 10(67%) 5(34%) 6,1 7,0 4,2 
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 Si analitzem aquestes dades, es pot observar que els resultats del primer grup són més 

baixos que per als altres dos grups. Com ja he comentat, en aquest primer grup va hi haure 

més problemes en relació al procediment de la prova. Si no tenim en compte aquest resultats 

els dels altres dos grups són prou semblants entre ells i també s’assemblen als resultats 

d’aprovats finals de tots els graus en general (72% d’aprovats).   

 Si ara fem la comparació dels resultats de la prova de síntesi d’aquests alumnes amb la 

nota de la part de pràctiques de la prova de síntesi final, els resultats que obtenim són els 

següents: 

 
Nº total 
alumnes 

Aprovats 
% 

aprovats 
Suspesos 

% 
suspesos 

Nota 
mitjana 

Nota 
mitjana 
aprovats 

Nota 
mitjana 

suspesos 
 Prova 
pilot 

50  
(29)a 

28  
(20) 

56,0 
(69,0) 

22  
(9) 

44,0 
(31,0) 

5,3 
(6,2) 

6,9 
(7,1) 

3,2 
(4,0) 

Prova 
final 

46 
(25)a 

17 
(11) 

37,0 
(44,0) 

29 
(14) 

63,0 
(56,0) 

3,3 
(4,1) 

6,0 
(6,0) 

1,8 
(2,6) 

a
Els valors de dintre del parèntesi fan referència sols als grups 2 i 3 de la prova pilot. 

 Si mirem el percentatge d’alumnes aprovats, s’observa que hi ha una disminució 

d’aquest percentatge en la prova final. Aquesta disminució pot ser deguda a què els alumnes 

no li donen tanta importància a la part de pràctiques i no la repassen per a la prova de síntesi 

final o també a què el tipus de preguntes no és exactament el mateix, per això pense que és 

més adient fer l’avaluació de les pràctiques quan les acaben de fer i valorar altres aspectes de 

les pràctiques com són habilitats i actituds, que en la prova de síntesi finals no es veuen 

reflectides, perquè sols es fan preguntes relacionades amb continguts. 

Una altra de les preguntes que ens platejàvem és si aquests alumnes millorarien la 

seua nota de pràctiques respecte d’aquells no havien fet la prova. A continuació es mostren els 

resultats de la part de pràctiques de la prova de síntesi final dels alumnes que havien fet la 

prova pilot  i d’aquells que no l’havien fet.  

 
Nº total 
alumnes 

Aprovats 
% 

aprovats 
Suspesos 

% 
suspesos 

Nota 
mitjana 

Nota 
mitjana 

aprovats 

Nota 
mitjana 

suspesos 

 Prova 
pilot 

46 
(25)

a
 

17 
(11) 

37,0 
(44,0) 

29 
(14) 

63,0 
(56,0) 

3,3 
(4,1) 

6,0 
(6,0) 

1,8 
(2,6) 

No prova 
pilot 

297 136 46,0 161 54,0 3,7 5,8 2,0 

Global 343 153 44,6 190 55,4 3,6 6,0 2,5 
a
Els valors de dintre del parèntesi fan referència sols als grups 2 i 3 de la prova pilot. 

Si considerem els valors únicament dels grups 2 i 3 de la prova pilot, que són més 

consistents entre ells, ens adonem que el percentatge d’aprovats/suspesos i els valors de les 
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notes mitjanes són molt semblants amb les notes que obtenen els alumnes que no han fet la 

prova pilot o respecte als valors obtinguts de manera general, per tant, no hi ha una millora en 

aquesta nota. 

Si finalment comparem els resultats obtinguts en la prova pilot per aquests front als 

percentatges finals d’aprovats i suspesos de l’assignatura tenim: 

 
Nº total 
alumnes 

Aprovats 
% 

aprovats 
Suspesos 

% 
suspesos 

Nota 
mitjana 

Nota 
mitjana 
aprovats 

Nota 
mitjana 

suspesos 
 Prova 
pilot 

50  
(29)a 

28  
(20) 

56,0 
(69,0) 

22  
(9) 

44,0 
(31,0) 

5,3 
(6,2) 

6,9 
(7,1) 

3,2 
(4,0) 

Global 
final 

343 247 72,0 96 28,0 5,9 6,8 3,4 

a
Els valors de dintre del parèntesi fan referència sols als grups 2 i 3 de la prova pilot. 

Si ens fixem de nou únicament amb els grups 2 i 3, s’observa que el nombre d’aprovats 

i suspesos i les notes mitjanes són molt semblants a les notes finals de tota l’assignatura que 

obtenen els estudiants de manera global, per tant, els valors que s’obtenen en la prova pilot. 

Finalment l’últim canvi que he fet aquest any ha estat el passar enquestes als alumnes 

(a l’annex 13.4 hi ha una còpia de l’enquesta que se’ls va passar), ens serviria per saber el grau 

de satisfacció amb els continguts, desenvolupament i utilitat de les pràctiques, així com el grau 

de satisfacció amb el professorat i aspectes que els agradaria destacar tant positivament com 

negativament. Aquestes enquestes es passaren en alguns grups de manera presencial i a la 

resta se’ls va facilitar un enllaç via correu electrònic perquè respongueren l’enquesta 

telemàticament de manera totalment anònima.   

 La participació va ser molt desigual. Les enquestes que es passaren de manera 

presencial varen ser complimentades per un 91 % dels alumnes (49 de 54 alumnes), mentre 

que sols 4 alumnes les varen reomplir de manera telemàtica (d’un total de 132 alumnes 

enquestats, un 3%). Per tant, sols valoraré les pràctiques amb les dades obtingudes a partir de 

les enquestes presencials.  La baixa participació en les enquestes virtuals reflexa el poc costum 

que tenen els alumnes de treballar telemàticament i de manera autònoma si més no en 

aquestes. 

Les respostes a la pregunta “Llisteu les 5 paraules Claus dels conceptes més importants 

que heu aprés” foren molt variades. Va hi haure 38 conceptes que sortiren amb una 

freqüència inferior o igual a 6, va hi haure 4 conceptes amb una freqüència entre 7 i 20 

(primers 17, transformació 10, agent intercalant 10, transgènic 9) i 3 conceptes amb una 

freqüència superior a 20 (plasmidi 21, electroforesi 27, PCR 37). 
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En relació a la següent pregunta “WOW factor” (Què us ha impactat més de les 

practiques?), en total va hi haure 9 wow factors, però els dos més repetits van estar el 

transgènic (27) i l’electroforesi (8). 

Pel que fa a la valoració personal sobre les pràctiques, el material i el professorat tenim 

la següent taula resum dels resultats: 

 
Puntuació 

Ítem 0 1 2 3 4 5 

Grau d’idoneïtat vs coneixement previ  0 0 1 20 22 5 

Satisfacció vs expectativa 0 0 1 7 26 14 

Grau d’interès que us ha despertat 0 0 4 8 18 18 

Grau d’idoneïtat vs complexitat 1 1 3 13 19 12 

Satisfacció general amb l’activitat del docent 0 0 1 2 10 35 

Motivació per part del docent 0 0 0 7 16 25 

Explica amb claredat 0 0 2 1 14 31 

S’ha complit amb el programa 0 0 0 8 16 24 

Les activitats d’avaluació han estat adequades 1 0 4 7 17 19 

El material ha estat útil 0 1 6 11 18 10 

Bon clima comunicació  0 0 0 4 7 37 

Valoració global 0 0 0 3 26 18 

 

 A la vista dels resultats podem concloure que un 94% dels alumnes enquestats està 

satisfet o molt satisfet amb les pràctiques de manera global. El que ha esta pitjor valorat ha 

sigut el material, que sols un 61% l’ha trobat útil, hauríem de tractar de millorar-ho, però tal 

vegada seria més interesant que ens diguessen ells perquè no l’han trobat útil, podríem 

incloure-ho en les pròximes enquestes; la majoria dels alumnes enquestats (75%) troben les 

activitats d’avaluació molt adequades per a les pràctiques i que el programa s’ha complit 

(83,3%). Les respostes en referència a la idoneïtat o l’interès són més variables, entre un 90 i 

un 98% opina que la complexitat ha estat adequada al nivell previ que tenien, i al voltant del 

75% o més els ha interessat les pràctiques i han satisfet les seues expectatives. Per últim, la 

part relacionada en la docència, que per a la meua docència és la més informativa, entre un 

85,4% i un 93,8% opinen que la pràctica docent ha sigut molt bona o excel·lent, al igual que la 

comunicació entre professor-alumne i que l’exposició de les pràctiques ha estat clara i 

motivadora.  

 A la vista d’aquests resultats, em trobe molt satisfeta en l’opinió dels estudiants, tant 

per la satisfacció de les pràctiques com per la satisfacció en la meua pràctica docent. Em 

preocupa el tema del material docent, que intentaré millorar per al pròxim curs. M’agradaria 

destacar que malgrat tenien un espai per donar les seues opinions han sigut pocs els que han 

fet algun comentari (38%), si més no, la majoria són comentaris positius i poques critiques 
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constructives, crec que tenim que incidir en que les realitzen per intentar millorar les 

pràctiques entre tots. No obstant m’agradaria citar algunes dels comentaria que han fet: 

- “ M’ha permès entendre millor els conceptes de teoria...” 

- “ Han estat molt dinàmiques i en poques hores hem  pogut fer pràctiques força 

interesants...” 

- “...me sorprendí de  estar tan interessada y aprender tanto...” 

- “ El horario no es demasiado bueno.” 

- “ Bons professors, propers i col·laboradors.” 

 

Crec que les enquestes, per avorrides que els puguen semblar són molt informatives i 

molt útils a l’hora de valorar i millorar la teua pràctica docent. Aquest va ser el primer any que 

les passava, però de segur que les seguiré passant i intentaré millorar l’enquesta per valorar 

altres aspectes que no he introduït en aquesta i encorajaré els meus alumnes a que siguen més 

participatius i més crítics amb la valoració de les practiques. 
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10. Proposta de millora curs 2013-2014 

De les propostes d’aplicació per aquest curs 2012-2013 que no s’ha dut a terme, les 

tinc pensades per introduir-les al curs 2013-2014. Algunes d’elles ja es poden veure en el 

quadern de pràctiques nou que hem reescrit per al curs vinent (annex 13.2). En ell s’han 

introduït en la primera pàgina del quadern de pràctiques una descripció de les competències 

específiques i transversals de les pràctiques, i a més a més, s’ha introduït també en cadascuna 

de les pràctiques una sèrie de preguntes prèvies, sobre conceptes que l’alumne ha de recordar 

per poder entendre millor les pràctiques. En aquest quadern es pot veure que està planificada 

la nova pràctica que volíem introduir, malgrat estem a l’espera de poder comprovar que 

funciona correctament (ara ja tenim les soques i el material necessari, ens queda fer la 

comprovació). 

En el taller de rúbriques vaig definir i dissenyar la rúbrica d’avaluació d’aquestes 

pràctiques (pàgina 129), i estic pendent de reunir-me amb la resta de professor de pràctiques 

per discutir-la amb ells, farem les possibles modificacions i la idea seria utilitzar-la aquest curs 

vinent com a rúbrica d’avaluació, i així podríem avaluar també les habilitats i les actituds amb 

criteris unificats per part del professorat. 

El que seguirà quedant pendent és el disseny d’una activitat relacionada en un debat 

que fique en joc la ètica i la responsabilitat professional, relacionada en algun tema de 

pràctiques com puguen ser els transgènic, per manca de temps per poder dissenyar-la 

correctament, tant per part meua com dels alumnes, perquè crec que una activitat d’aquestes 

requereix un temps de preparació i els alumnes tenen les pràctiques al llarg d’una setmana, en 

la que a més a més tenen classes i treballs d’altres assignatures, tal vegada es podria plantejar 

per fer-ho en una de les classes de teoria. I, finalment, aquest any tampoc vaig poder donar la 

classe a un gran grup, jo seguiré insistint a vore si finalment em brinden l’oportunitat. 
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sobre la pràctica docent. O Esteve, L Keim, Z Carandell 
- Apunts i presentació del taller. Dra. Núria Giné. 

 
Docència, comunicació i docència  

- Apunts i presentació del taller.  Dr. Juan Antonio Amador i Eva González. 
 
Com aprenen els estudiants 

- Apunts i presentació del taller. Dra. Amèlia Tey. 
 
Planificació docent 

- Ejes para la mejora docente en la Universidad.  Parcerisa, A. (coord.) Octaedro Ed. 
Barcelona, 2010. 

- Planificar les assignatures en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. A. 
Parcerisa Aran 

- Apunts i presentació del taller. Dra. Artur Parcerisa. 
 

Estratègies de treballa l’aula universitària  
- Cuadernos de docencia universitaria, 14. Mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la 

universidad. Francesc Imbernon. ICE y Ed. Octaedro SL. Barcelona, 2009 
- Cuadernos de docencia universitaria, 17. La enseñanza reflexiva en la educación 

superior.JL Medina Moya, B Jarauta Borrasca, F Imbernón Muñoz Ed. . ICE y Ed. Octaedro SL. 
Barcelona, 2010 

- Apunts i presentació del taller. Dr. Francesc Imbernón 
 

Materials i eines docents 
- The Horizon Report 201 Ed.The New Media Consortium and the EDUCAUSE Learning 

Initiative An EDUCAUSE Program 
- Cuadernos de docencia universitaria, 6. Enseñar y aprender con TIC en la universidad. A 

Escofet Roig, A Alabart Vilà, Gemma Vilà Bosquet. ICE y Ed. Octaedro SL. Barcelona, 2008 
- Quaderns de docència universitària, 15. Guia per a l’elaboració d’activitats 

d’aprenentatge. W Penzo (coord) Ed. . ICE y Ed. Octaedro SL. Barcelona, 2010 
- Apunts i presentació del taller. Dra. Anna Escofet. 
 

 
 
 

http://www.educarchile.cl/
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Avaluació dels aprenentatges 
- La motivación y los métodos de evaluación como variables fundamentales para 

estimular el aprendizaje autónomo. B Álvarez Álvarez, C González Mieres, N García Rodríguez. 
Red U. Revista de Docencia Universitaria. Num. 2 

- e-Autoevaluación en la universidad: un reto para profesores y estudiantes. G 
Rodríguez Gómez, MS Ibarra Saiz, MA Gómez Ruiz. Revista de Educación, 356. Septiembre-
diciembre 2011, pp. 401-430 

- La evaluación entre iguales: beneficios y estrategias para su práctica en la 
universidad. MS Ibarra Saiz, G Rodríguez Gómez, MA Gómez Ruiz. Revista de Educación, 359. 
Septiembre-diciembre 2012 

- Marc general per a l’avaluació dels aprenentatges dels estudiants.E Arboix (AQU), J 
Barà (UPC), F Ferrer (UAB), J Font (URV), M Forns (UB), J Mateo (coordinador, UB), P Monreal 
(UdG), J Pérez (UPF), A Sangrà (UOC). Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a 
Catalunya. Ex-Libris, SCCL. Barcelona, Primera edició: Febrer 2003 

- Quaderns de docència universitària, 13. Condicions per a una avaluació continuada que 
afavoreixi l’aprenentatge. G Gibbs, C. Simpson (coord) Ed. . ICE y Ed. Octaedro SL. Barcelona, 
2009 

- Apunts i presentación del taller. Dr. Juan Antonio Amador i Dra. Elena Cano 
 
Docència funcional 

- Apunts del taller. Wilma Penzo. 
 
Suport i tutorització acadèmica 

- Sobre la tutoría universitaria. Dr. S. Rodríguez Espinar,  Dpto. MIDE. UB 
- Apunts i presentación del taller. Dr. Sebastián Rodríguez 
 

Treball en equips docents 
- Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias orientadas 

para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior. M de 
Miguel Díaz (dir).  Ed. Universidad de Oviedo, 2006. 

- Reflexiones sobre aprendizaje y docencia en el actual contexto universitario. La 
promoción de equipos docentes. Miquel Martínez Martín, Manel Viader Junyent. Revista de 
Educación, número extraordinario 2008, pp. 213-234 

- La superación del propio egocentrismo como competencia básica del profesorado 
universitario. A de la Herrán Gascón. Dpto. de Didáctica y Teoría de la Educación.UAM 

- Apunts i presentació del taller. Rosa Sayós i Dra. Josefina Blasco 
 
Ètica i responsabilitat docent 

- Apunts i presentació del taller. Dr. Miquel Martínez i Dra. Amèlia Tey 
 
Recursos documentals 

- Apunts i presentació del taller. Carmen Alpáñez. 
 
Lideratge i comunicació a l’aula 

- Apunts i presentació del taller. Dr. Ernesto de los Reyes  
 

Gestió de l’estrès 
- Apunts i presentació del taller. Dra. Meritxell Obiols 

 
Observació de la pràctica docent 

- Documentació per fer l’observació. Dra. Begonya Montmany 
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Disseny de projectes per la millora i innovació docent i bones pràctiques 
- Apunts i presentació del taller. Dr. Albert Cornet 

Política de qualitat de la UB 
- Apunts i presentació del taller. Dr. Gaspar Roselló 

La tutoria universitària i el PAT a la UB. Anàlisi dels PAT de la UB. Debat i posada en comú 
- Apunts i presentació del taller. Dr. Manuel Álvarez, Dr. Antoni Giner i Dra. Eva 

González 
Adquisició de competències transversals a la universitat. Quin paper hi pot jugar la tutoria? 

- Apunts i presentació del taller. Dr. Artur Parcerisa 
Com afecta la propietat intel·lectual al professorat universitari en l’elaboració dels materials 
docents i la investigació 

- Apunts i presentació del taller. Dr. Ignasi Labastida 
Elaboració de rúbriques per a l’avaluació dels aprenentatges 

- Apunts i presentació del taller. Dr. Josep Alsina 
Aprenentatge basat en equips 

- Apunts, documentació i presentació del taller.Dr. Daniel E. Moraga Muñoz 
 
Pàgines web: 

1. http://www.ub.edu/ice/universitat/novells/ 
2. http://gifd.upc.edu/?page_id=541 
3. http://www.ub.edu/ice/universitat/novells/objectius.htm 
4. http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2012&codiGiga=361566&idioma

=CAT&recurs=publicacio 
5. http://www.cs.tufts.edu/~ablumer/portfolio.html 

 

 

 
 

http://www.ub.edu/ice/universitat/novells/
http://gifd.upc.edu/?page_id=541
http://www.ub.edu/ice/universitat/novells/objectius.htm
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2012&codiGiga=361566&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2012&codiGiga=361566&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.cs.tufts.edu/~ablumer/portfolio.html
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12. Annexos 

12.1. Quadern de pràctiques curs 2011-2012 

 

Pràctiques de Genètica Molecular 
Curs 2011-2012 

Graus de Biologia, Biomedicina i Biotecnologia 

 
 

Professorat: 
 

Rosi Arizmendi 
Demián Burguera 
Cristian Cañestro 
Marta de Castro 

Anna Espart 
Elena Jiménez 

Víctor Sánchez 
Guifré Torruella 

Marta Vilas 
Marc Valls 

 
Departament de Genètica, 

Universitat de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

"Paisatge amb papallones. El gran masturbador i paisatge surrealista amb ADN" 
Salvador Dalí (1957-58); Nature 421, 6921 (2003) 
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Pràctica 1. Aïllament d’àcids nucleics 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Aïllar àcids nucleics a partir d’una mostra vegetal. 
- Interpretar els passos d’un protocol d’extracció/purificació d’àcids nucleics 
 
Introducció a l’extracció i purificació d’àcids nucleics 

 
L’aïllament d’àcids nucleics és sovint el primer pas per poder-los estudiar i analitzar. 

S’han descrit un gran nombre de protocols d’extracció adaptats a teixits o organismes concrets 
o al tipus d’àcid nucleic que es vol purificar (RNA, DNA genòmic, DNA de mida petita...). 
Pràcticament tots aquests procediments segueixen els mateixos passos: 

Lisi del teixit o les cèl·lules 
Eliminació de les restes cel·lulars 
Purificació dels àcids nucleics. 

La lisi cel·lular té lloc per tractament mecànic i addició de detergents, que 
desestabilitzen les bicapes lipídiques de les membranes citoplasmàtica i nuclear. El detergent 
allibera el DNA a la solució, però també contribueix a desnaturalitzar les proteïnes. 

Per separar els àcids nucleics d’una mostra, es fan precipitar afegint-hi alcohol i sals. 
Els cations de la sal s’uneixen als grups fosfat del DNA i l’RNA i en neutralitzen la càrrega. La sal 
evita que les molècules de DNA es repel·leixin i facilita que precipitin de la solució en afegir-hi 
etanol. La solubilitat dels àcids nucleics és més baixa com més fred sigui l’alcohol. 

Si es volen obtenir àcids nucleics més purs, es duen a terme extraccions successives de 
la solució amb dissolvents orgànics com el amb fenol i el cloroform. El fenol desnaturalitza i 
precipita les restes proteiques i el cloroform, els lípids. 
 
Plantejament de la pràctica 

 
En aquesta pràctica, aïllareu els àcids nucleics del material vegetal que hagueu portat. 

El mètode que durem a terme és força senzill i per això obtindrem mostres d’àcids nucleics 
d’una baixa puresa. Cal tenir present que, a més de l’RNA, aïllarem conjuntament el DNA 
nuclear i el dels orgànuls que en contenen (cloroplast i mitocondri). Els DNAs obtinguts, els 
observarem i els utilitzarem per amplificar-ne uns gens concrets a la pràctica 2. 
 
Protocol d’aïllament de DNA de teixits vegetals 

 
Tot el material s’haurà autoclavat prèviament per eliminar-ne les nucleases i 

evitar la degradació dels àcids nucleics. 
 
1- Preneu cadascun de vosaltres un tub eppendorf d’1,5 ml i marqueu-lo amb el vostre nom. 
2- Introduïu a l’eppendorf 200 μl de tampó TNES (100 mM Tris-HCl pH=8, 100 mM NaCl, 50 
mM EDTA -àcid etilendiamintetraacètic- i 2% SDS -docecilsulfat sòdic) 
3- Talleu un disc del material vegetal d’uns 7 mm de diàmetre i fiqueu-lo dins el tub. 
Recomanem tallar la fulla pinçant-la amb la tapa de l’eppendorf. 
4- Preneu un homogeneïtzador sense tocar-ne l’extrem inferior per no contaminar-lo de 
DNAses i, fent moviments circulars, disgregueu el teixit fins a obtenir una solució homogènia.  
5- Afegiu 100 μl més de tampó TNES a l’eppendorf i barregeu-ho bé. 
6- Centrifugueu els tubs en una microcentrífuga durant 5 min a 12.000 rpm. Espereu els 
membres de la vostra taula per a centrifugar plegats. ATENCIÓ: equilibreu sempre els tubs dins 
la centrífuga! 
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7- Mentre té lloc la centrifugació, marqueu un nou tub eppendorf d’1,5 ml i aneu a cercar un 
tub d’etanol pur del congelador. 
8- Preneu el sobrenedant (màxim 200 μl) i traslladeu-lo al nou tub eppendorf. Tingueu molta 
cura de no agafar les restes cel·lulars i proteiques del fons del tub. Descarteu el tub amb les 
restes de teixit a les deixalles per autoclavar. El DNA del sobrenedant és contaminat amb restes 
de proteïna, lípids i altres substàncies, les quals es podrien eliminar per extracció amb 
dissolvents orgànics com el fenol. Passarem per alt aquest pas per la seva toxicitat. 
9- Afegiu amb cura 2 volums d’etanol fred (~400 μl) damunt de l’extracte cel·lular. Invertiu el 
tub lentament fent una onada des del tap fins a la base. Observeu a través del tub l’aparició de 
filaments i seguiu sacsejant fins que es formi una “medusa” de DNA precipitat. 
10- Centrifugueu a 12000 rpm durant dos minuts. 
11- Descarteu el sobrenedant amb una micropipeta fins que no quedin restes d’etanol. 
12- Deixeu eixugar el pellet deixant l’eppendorf obert a temperatura ambient durant uns 10 
minuts. 
13- Afegiu al tub 200 μl d’aigua destil·lada estèril i resuspeneu el pellet que conté els àcids 
nucleics agitant-lo amb els dits (a 65 ºC per facilitar la resuspensió). 
14- Deseu la mostra d’àcids nucleics a 4 ºC per tal que s’acabi de resuspendre. 
15- Els àcids nucleics es poden quantificar per espectrofotometria o observar-los per 
electroforesi en un gel d’agarosa. Dijous els farem migrar en un gel per comprovar l’eficàcia de 
les extraccions. 
 
Pensament crític 
 
1. Quins tres productes quotidians creieu que ens permetrien fer una extracció casolana 
d’àcids nucleics? 
2. Òbviament, la doble hèlix de DNA no és visible a ull nu. Què és doncs l’estructura que heu 
vist? 
3. Si voleu extreure l'ADN d'una persona viva, quines cèl·lules faríeu servir i per què? 
4. Trobarem el mateix DNA a qualsevol teixit o cèl·lula d’un organisme? 
5. Esmenteu dues raons per les quals un científic pot voler estudiar l'ADN de les plantes. 
6. Calculeu el volum o pes dels diversos components que haureu d’afegir per preparar 200 
ml de tampó TNES (100 mM Tris-HCl pH=8, 100 mM NaCl, 50 mM EDTA i 2% -pes/volum d’SDS) 
a partir de: 
Tampó Tris-HCl 1M pH=8, Solució de NaCl 5 M, Solució d’ EDTA 0,5 M i SDS en pols (pes 
molecular= 288,38) 
7. Observeu el següent protocol d’extracció de DNA de teixits que hem trobat a internet. 
Assenyaleu els punts en comú amb el protocol que heu seguit i indiqueu per a què serveixen 
els passos extra. 
 

DNA Extraction from Tissues 
After dissection, keep samples on ice. For storage keep them at -80 or -20 ºC. 
Protocol: 
1) Use only a small piece of tissue per tube 
2) Add autoclaved extraction buffer (0,1 M NaCl, 20 mM Tris, 25 mM EDTA, 0,5%  
    SDS) to 0.2-0.3ml mark in tube. 
3) Crush tissue in buffer with clean, sterile, blue pestle until well dispersed. 
4) Remove pestle. Add extraction buffer to 0.5 ml mark in tube. 
5) Add 50 ul proteinase-K solution (stock = 10mg/ml) with new pipette tip. 
6) Close tube. Invert to mix. Set aside until all samples are brought to step 6. 
7) Incubate tubes at 55 ºC for 12 h to 3 days with occasional vigorous mixing.  
    For steps 8-11 wear safety glasses and gloves. Work in hood. 
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8) Remove tubes from oven and carefully add 0.7-0.8ml PCl (phenol: chloroform) 
9) Closed tubes tightly. Vortex briefly (2-5 s) to mix. 
10) Spin tubes in balanced centrifuge for 3-5min at 12,000 rpm. 
11) Carefully remove 400-500ul aqueous layer for each sample into new,  
      clean microfuge tube. Be sure to avoid transferring any of the interface. 
12) Add 40-50ul of 3M NaAC pH 5.3 to each tube. Close top. Mix. 
13) Add 100% Ethanol to 1.5ml mark on tube (approx. 1ml). Close top. 
14) Invert to mix and precipitate DNA. Let sit in -20ºC freezer 10 min to 24 hrs. 
15) Spin at 12,000rpm for 2-20 min (4ºC if poss.). 
16) Remove aqueous supernatant by aspiration. 
17) Add 1.0 ml 70-80% Ethanol to wash pellets. Let sit at 4ºC for 20min to 2 days. 
18) Spin pellets at 12,000 rpm for 3-5 min. Remove ethanol wash by aspiration. 
19) Let pellet dry 5-30 min at RT. Add 100-300ul TE soln and let resuspend at 4ºC. 
20) Check DNA concentration on flourometer and quality on gel. Adjust as needed. 
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Pràctica 2. Amplificació per PCR i electroforesi de DNA 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Reproduir esquemàticament el procés de PCR 
- Dissenyar oligonucleòtids per amplificar una regió de qualsevol genoma 
- Preparar la reacció necessària per a dur a terme una PCR 
- Realitzar una electroforesi en gel d’agarosa i interpretar-ne els resultats 
 
Introducció a la PCR 
 

La reacció en cadena de la polimerasa (Polymerase chain reaction o PCR) és un mètode 
in vitro per a sintetitzar enzimàticament seqüències específiques de DNA. Es tracta d’una de 
les tècniques més importants de la biologia molecular, i té un ventall extraordinari 
d’aplicacions, com ara la quantificació de DNA en una mostra, la clonació de gens, la detecció 
de malalties hereditàries, la prova de paternitat, la detecció de patògens o la certificació de 
cultius no transgènics. Kary Mullis, qui va guanyar el Premi Nobel per aquesta invenció, va 
escriure "A partir d'una sola molècula del material genètic, la PCR pot generar 100 mil milions 
de molècules similars en una tarda. La reacció és fàcil d'executar: No cal res més que un tub 
d'assaig, uns reactius simples, i una font de calor." 

Per tal d’amplificar una regió de DNA per PCR cal conèixer les seqüències de nucleòtids 
a cada un dels seus extrems. La reacció empra dos encebadors o primers –oligonucleòtids curts 
(18-25 bases de llargada) de cadena senzilla i produïts per síntesi química- que són 
complementaris als extrems de la seqüència a amplificar. L’allargament d’aquests primers és 
catalitzat per una DNA polimerasa termostable (P ex. La Taq polimerasa). L’especificitat de 
la reacció és determinada per la seqüència dels encebadors. 

El procés d'amplificació per PCR consta de tres passos principals: 
 

1. Desnaturalització (94 ºC) 
Permet separar les cadenes del DNA que fa de 
motlle. 

 
2. “Anellament” (~55 ºC) 

És la hibridació o aparellament dels encebadors al 
DNA motlle. Té lloc quan la temperatura és 
inferior a la de fusió dels encebadors. 

 
3. Extensió o polimerització (72 ºC) 

La polimerasa sintetitza noves cadenes de DNA 
per allargament dels encebadors. 

 
Aquest cicle es repeteix unes 30 vegades, cosa que permet que el nombre de molècules de 
DNA augmenti exponencialment (es duplica a cada cicle). 

 
Plantejament de la pràctica: 
 

En aquesta pràctica, s'amplifica una regió de DNA dels cloroplasts (cpDNA). Els 
cloroplasts es troben en nombres de fins a 50 en una sola cèl·lula i contenen el seu propi 
genoma i la maquinària per a la replicació i expressió. El cpDNA és una molècula dúplex circular 
de 120-160 kilobases de longitud en les plantes superiors. 
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Els encebadors que utilitzarem hibridaran específicament dins els gens que codifiquen 
per RNAs de transferència del cloroplast. Aquestes regions són altament  conservades, però la 
regió de DNA entre elles és no codificant i altament variable en cada espècie. 

El nostre objectiu és emprar la PCR i l’electroforesi en gel d’agarosa per investigar la 
variació genètica d’ aquesta regió de genoma de cloroplast de diverses plantes. Emprarem com 
a DNAs motlle aquells que heu aïllat a la pràctica anterior.  
 
Protocol d’amplificació de DNA de cloroplast per PCR 
 
NOTA: Les reaccions de PCR es preparen normalment en gel i s’utilitzen guants per evitar 
contaminació de les mostres amb el nostre DNA. ATENCIÓ!! Mantingueu sempre clavats en gel 
els components de la reacció. 
 
1- Preneu una renglera de tubs especials per a PCR de 0,2ml i les seves tapes, amb compte de 
no tocar la part interior de les tapes o dels tubs amb les mans. Marqueu-la amb el nom del 
grup i claveu-la en una mini-gradeta amb gel. 
2- Prepareu dins d’un tub eppendorf clavat en gel una barreja (mix) dels components per a 7 
reaccions, pipetejant amb cura i en aquest ordre: 
 

 Volums  (μl) 

Solucions mare 1 reacció Mix 7 reaccions 

H2O destil·lada 12,8 89,6 

Tampó concentrat (5x) 5 35 

MgCl2 (25 mM) 1,5 10,5 

dNTPs (10 mM) 0,5 3,5 

Primer Fwd (20 M) 1 7 

Primer Rv (20 M) 1 7 

Taq polimerasa (5U/L) 0,2 1,4 

 
3- Barregeu suaument la barreja de reacció i dispenseu-ne 20 μl a cadascun dels primers sis 
tubs de la renglera (deixeu buits els 2 de la dreta). 
4- Centrifugueu un minut els DNA genòmics per separar-ne les impureses. 
5- Afegiu a cada un dels tubs i en aquest ordre d’esquerra a dreta, 3 μl de: 

- Tub1: H20 destil·lada (control negatiu) 
- Tubs 2,3 i 4: Les vostres tres mostres de DNA de planta 
- Tubs 5 i 6: Les 2 mostres de DNA de planta que us donem (controls positius) 

6- Seleccioneu el programa “Ampl Cloroplast” del termociclador i seleccioneu RUN. Teniu més 
avall les condicions del programa d’amplificació 
7- Introduïu les mostres al termociclador quan el bloc hagi assolit el 94 ºC. 
 
Condicions de l’amplificació: (el programa triga unes dues hores) 

- Desnaturalització inicial a 94°C, 3 minuts 
- 35 Cicles:  • 30 s a 94°C 

• 30 s a 55°C (temperatura òptima d’anellament dels primers emprats) 
• 1 min a 72°C (temperatura òptima Taq polimerasa) 

- Incubació final 2 min a 72°C (per completar les cadenes es parcialment sintetitzades) 
- Manteniment a 14°C (per mantenir els enzims inactius) 

Seqüències dels encebadors utilitzats: 
- ChFwd: 5’ CGAAATCGGTAGACGCTACG 3’ 
- ChRev: 5’ GGGGATAGAGGGACTTGAAC 3’ 
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Pensament crític 
 
1. Per tal d’amplificar una regió de DNA per PCR cal conèixer les seqüències de nucleòtids a 
cada un dels seus extrems, però és necessari conèixer la seqüència de tot el fragment? 
2. La PCR és una versió in vitro de la replicació del DNA. Reflexioneu com us ha permès 
comprendre millor la complementarietat de bases, enllaços covalents i per pont d'hidrogen, el 
funcionament de les DNA polimerases o la desnaturalització i renaturalització del DNA. 
3. K. Mullis va dir “La PCR és com cercar una agulla en un paller i després produir un paller 
d’agulles”. Expliqueu aquesta frase. 
 
Problemes 
 
4. A partir de la seqüència següent, dissenyeu uns encebadors que donin lloc a un fragment 
que contingui únicament i exactament la regió ombrejada 
 
5’ ATCTTCATTTGCTAAAACGGGAGTACCGCAGCCATAGGAATCTCCGCGGCTTCGCTATTCGCTACAC 
3’TAGAAGTAAACGATTTTGCCCTCATGGCGTCGGTATCCTTAGAGGCGCCGAAGCGATAAGCGATGTG 

GCGTACGGACGGGAGCGAAGAACGTGGAAGAACCAGAGCGCTGGAGGTCTCGCCGGGGATTGGA 
CGCATGCCTGCCCTCGCTTCTTGCACCTTCTTGGTCTCGCGACCTCCAGAGCGGCCCCTAACCT 

TACGGCGAGCGCCGCC3’ 
ATGCCGCTCGCGGCGG5’ 
 
5. A les bases de dades hi trobeu la seqüència següent. La zona codificant del gen ax43 és 
indicada en negreta i hi són subratllats els codons d’inici i fi de la traducció. 
 
5’ ATCCATCCAGTACCCGAATAGGATGAAATTCGCCGTATTGACCTCCAGCTTCGCTTGGCCGTGCAG 
AACGTGGAATGTGTCCGGTTCGACGATGCCCAACCAGCTCGCATATGGTACTAGATGACTGGTFAGT
AATTGGGCCGCTTAATTGTGGCCGCATGCCTGCCCTCGCT 3’ 
 
Si volguéssiu amplificar per PCR exclusivament la zona codificant d’aquest gen, quins 
oligonucleòtids utilitzaríeu com a encebadors de la reacció? 
 

a) 5’ ATCCAGTACCCGAATAGG 3’ i 5’ TTGTGGCCGCATGCCTGC 3’ 
b) 5’ ATCCAGTACCCGAATAGG 3’ i 5’ AACACCGGCGTACGGACG 3’ 
c) 5’ ATGAAATTCGCCGTATTG 3’ i 5’ TCGAGCGCCCGGCGAATT 3’ 
d) 5’ ATGAAATTCGCCGTATTG 3’ i 5’ TTAAGCGGCCCGCGAGCT 3’ 

 
6. Indiqueu els μl que cal afegir de les solucions mare de cada component per a preparar una 
reacció de PCR de 25 μl. La columna 2 indica les concentracions finals que calen a la reacció. 

Solucions mare Conc. final  

MgCl2 (25 mM) 1,5 mM  

dNTPs (10 mM) 200 M  

Barreja de primers (20 M) 1 M  

Tampó (5x) 1x  

Taq polimerasa (5U/L) 2 U/reacció  

7. Les seqüències dels extrems d’un fragment de PCR reprodueixen EXACTAMENT la seqüència 
del DNA motlle? Així doncs, si volem amplificar un gen d’un individu per tal de seqüenciar-lo i 
veure si conté mutacions respecte la seqüencia descrita als bancs de dades, on dissenyarem els 
encebadors? A l’interior de la seqüència o vorejant-la?  
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Introducció a l’electroforesi de DNA 
 

L’electroforesi en gels d’agarosa -un polímer aïllat de les algues- és el mètode usat més 
habitualment per a la separació, identificació i purificació de fragments de DNA. El DNA és 
carregat negativament i en aplicar un camp elèctric migra cap a l’elèctrode positiu. Si fem 
migrar els àcids nucleics dins una matriu d’agarosa, se separen segons el seu pes molecular: el 
fragments més petits migraran més de pressa. Segons el percentatge d’agarosa dels gels se 
separen més bé els fragments d’una mida concreta: Els gels més densos resolen millor els 
fragments de mida petita i els menys densos els de mida gran. 

Normalment, els gels d’agarosa es 
preparen una cubeta horitzontal, i 
s’utilitzen submergint-los en un tampó ric 
en sals (sovint TBE), que condueix 
eficaçment l’electricitat. A les mostres, 
se’ls afegeix un tampó de càrrega amb un 
agent espessidor per facilitar-ne la càrrega 
en uns clots o “pous” del gel i un colorant 
per visualitzar el front de l’electroforesi. Un 
cop han migrat per acció del camp elèctric, 
els àcids nucleics com el DNA es poden 
visualitzar en el gel per tinció amb diversos 
agents que s’intercalen a la molècula. 
 
Protocol d’electroforesi en gel d’agarosa: 
 
1- Peseu a la balança l’agarosa que cal per preparar un gel de 100 ml al percentatge desitjat. La 
meitat de grups preparareu un gel a l’1% i l’altra al 2% pes/volum (w/v) en tampó TBE. 
2- Prepareu 500 ml de tampó TBE 1x a partir d’una solució 5x concentrada. 
3- Barregeu l’agarosa amb 100 ml de tampó TBE 1x dins d’un erlenmeyer. 
4- Escalfeu-ho al microones fins a fondre l’agarosa (1 minut a màxima potència). ATENCIÓ: Feu 
servir l’agafador de silicona per a no cremar-vos i aneu amb compte de no esquitxar-vos amb 
l’agarosa bullint. Barregeu circularment la solució i feu-la bullir uns segons més, fins que sigui 
transparent i no contingui grumolls. 
5- Agafeu un suport de metacrilat i una pinta i segelleu el suport amb cinta de pintor per a 
preparar la cubeta on solidificareu el gel. 
6- Refredeu la solució d’agarosa fosa posant-la al bany maria en aigua freda. 
7- Quan l’erlenmeyer ja no cremi al tacte, afegiu-hi 5 μl de l’agent intercalant sybrsafe i 
remeneu-ho. ATENCIÓ: Manipuleu amb guants l’agent intercalant sybrsafe, encara que 
presenta molt baixa toxicitat. 
8- Aboqueu l’agarosa al suport, col·loqueu-hi la pinta en un extrem per a crear els pouets i 
deixeu-ho refredar fins que gelifiqui (uns 5-10 minuts). 
9- Mentre el gel se solidifica, prepareu les mostres a carregar segons l’ordre de més avall. Les 
mostres de PCR ja són a punt perquè ja contenien el tampó de càrrega (colorant verd). Per 
preparar els DNAs genòmics de dimarts, poseu-ne 20 μl en un nou tub eppendorf i afegiu-hi 3 
μl de tampó de càrrega 10X (aquest és de color blau). 
10- Traieu amb cura la cinta i la pinta dels gels i submergiu-los en una cubeta d’electroforesi 
que conté 600 ml de tampó TBE. Si en falta, prepareu més TBE. 
11- Carregueu en els gels a l’1%: 20 μl de cadascun dels DNA genòmics. Utilitzeu de control un 
dels DNA genòmics de grups anteriors. Carregueu en els gels al 2%: 10 μl de cada producte de 
PCR. Poseu en un dels pous de cada gel 15 μl de marcador de pes molecular. Compartireu els 
gels amb el grup veí. Anoteu l’ordre de càrrega de les mostres 
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Gel 1%   
 
1- 20 μl de genòmic 1 Grup 1  
2- 20 μl de genòmic 2 Grup 1 
3- 20 μl de genòmic 3 Grup 1  
4- 20 μl de genòmic Control  
5- 15 μl marcador “lambda EcoRI”  
6- 20 μl de genòmic 1 Grup 2 
7- 20 μl de genòmic 2 Grup 2 
8- 20 μl de genòmic 3 Grup 2 
9- 20 μl de genòmic Control 
 
 
 
 
 

Gel 2% 
 
1- 10 μl de PCR - Grup 1 
2- 10 μl de PCR 1 Grup 1 
3- 10 μl de PCR 2 Grup 1 
4- 10 μl de PCR 3 Grup 1 
5- 10 μl de PCR 4 Grup 1 
6- 10 μl de PCR 5 Grup 1 
7- 20 μl marcador “100 bp” 
8- 10 μl de PCR - Grup 2 
9- 10 μl de PCR 1 Grup 2 
10-10 μl de PCR 2 Grup 2 
11-10 μl de PCR 3 Grup 2 
12-10 μl de PCR 4 Grup 2 
13-10 μl de PCR 5 Grup  

12- Connecteu la cubeta al corrent elèctric i deixeu migrar les mostres uns 45 
minuts a 110 V o fins que el colorant blau més ràpid arribi a 2/3 parts del gel. 
13- Traieu els gels de la cubeta amb guants. Observeu-los en el trans-il·luminador 
de llum ultraviolada i preneu-ne una fotografia. 
 
Resultats 
 
1. Enganxeu aquí la foto del vostre gel d’agarosa a l’ 1% (els pous a la part superior) i anoteu 
a cada pou la mostra que s’hi ha carregat. 
2. Marqueu al costat de la vostra foto quines bandes o “taques” hi observeu i què representen. 
3. Per què creieu que fem migrar els DNA genòmics un cop ja els hem emprat per a fer PCR? 
4. Enganxeu aquí la foto del vostre gel d’agarosa al 2% (els pous a la part superior) i anoteu 
a cada pou la mostra que s’hi ha carregat. 
5. Interpreteu el gel al 2%. Quines “taques” o bandes hi observeu i què representen? 
6. Per quines dues raons serveix fer migrar uns DNAs de mida coneguda (marcador de pes 
molecular)? 
7. Compareu les bandes de cada carril amb les del marcador de pes molecular que teniu 
representat a la dreta. Es tracta d’una “escala” de fragments que difereixen de 100 en 100 
parells de bases.  

- Quina mida tenen els fragments que observeu? 
- Són tots de la mateixa mida? Per quina raó? 
- Si dos fragments tenen la mateixa mida, vol dir que són   
idèntics? 
- Quins són els controls positiu i negatiu de l’experiment de 
PCR? 

 
 
 
8. Dels resultats de l’experiment, què podeu deduir respecte a la variació genètica de la regió 
que hem amplificat en diverses espècies vegetals? Quina aplicació podria tenir l’experiment? 
 
Pensament crític 
 
Una empresa que elabora formatge de cabra vol fer un control de qualitat de la llet que 
compra, especialment per saber que no és barrejada amb llet de vaca. Com podríeu emprar 
la PCR per a resoldre aquest problema? Quin procés seguiríeu?  

1000 bp 

100 bp 
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Pràctica 3. Transformació bacteriana i expressió gènica 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Transformar bacteris amb un plasmidi comercial 
- Explicar i aplicar el concepte de selecció 
- Definir inducció i repressió 
- Comprendre com s’estudia la regulació de l’expressió gènica 
 
Introducció a la transformació bacteriana 
La transformació és un esdeveniment molt rar pel qual un bacteri adquireix DNA del medi i el 
manté de forma estable en les seves cèl·lules filles. L'ADN estrany pot expressar-se i produir 
noves proteïnes que alterin les característiques de la cèl·lula bacteriana. S’han posat a punt 
mètodes per transformar artificialment al laboratori. Es basen en el següent. 

Quan E. coli creix ràpidament, la seva membrana té centenars de porus anomenats 
zones d’adhesió. Teòricament el DNA podria entrar pels porus, però els seus grups fosfat es 
repel·leixen amb els dels fosfolípids de membrana. Si hi afegim ions calci (Ca2+), interactuen 
amb les càrregues negatives i creen una situació electrostàticament neutra. En disminuir la 
temperatura, la membrana lipídica es torna menys fluida i s’estabilitzen els fosfats, cosa que 
n’afavoreix la neutralització pels ions calci. Una pujada ràpida de temperatura o “heat shock” 
crea un desequilibri tèrmic a la membrana i crea un corrent. Gràcies a l’escut iònic creat pel 
calci, el DNA pot penetrar per les zones d’adhesió. 

Al laboratori, s’utilitzen sovint com a “agents transformants” plasmidis que duen gens 
d’interès, i com a receptores cèl·lules del bacteri intestinal Escherichia coli sensibles als 
antibiòtics. Si transformem els bacteris amb un plasmidi que porta un gen de resistència a 
l’ampicil·lina, podran créixer en presència de l’antibiòtic: L’ampicil·lina "seleccionarà" les 
cèl·lules transformades. Aquest procés també té lloc naturalment: els plasmidis amb gens de 
resistència als antibiòtics es transmeten d’uns bacteris als altres per transformació i l'ús 
generalitzat d'antibiòtics selecciona els resistents, que s'han convertit en una amenaça als 
hospitals d'avui. 
 
Plantejament de la pràctica: 
 

En aquesta pràctica, reproduirem un experiment de transformació utilitzant el plasmidi 
pGREEN com a vector per introduir ADN a la cèl·lula bacteriana. A més d’un gen de resistència 
a ampicil·lina, el pGREEN duu un gen de medusa. Podrem observar el producte d’aquest gen -
una proteïna fluorescent- en els bacteris transformats i utilitzar-lo per detectar com es regula 
l’expressió gènica. 
 
Protocol de transformació: 
 
NOTA: Aquest protocol s’ha de dur a terme en condicions d’esterilitat (p. ex. Vora la flama). 
Treballarem amb material estèril i amb cura de no contaminar-lo. 
 
1- Marqueu dos microtubs eppendorf estèrils d’1,5 ml amb els signes + i -, per indicar a quin 
tub s’hi afegirà plasmidi. Mantingueu els tubs tancats. 
2- Afegiu 250 μl de CaCl2 50 mM fred (4 ºC) a cada un dels tubs i claveu-los en gel. 
3- Amb una nansa de plàstic estèril, preneu unes 12 colònies grosses d’ E. coli TG-1 crescudes 
en LB-agar. Mireu d’obrir la tapa només per un extrem i mantenir-la damunt la placa, per evitar 
que es contamini. 
4- Dipositeu els bacteris dins d’un dels tubs i, amb moviments circulars, assegureu-vos que es 
desenganxin bé de la nansa. Repetiu els passos 3 i 4 per l’altre tub. 
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5- Barregeu immediatament les cèl·lules pipetejant amunt i avall, amb una P1000, fins que la 
solució sigui homogènia. Observeu els tubs a contrallum per comprovar que no hi queda cap 
grumoll. Torneu-los de seguida al gel. 
6- Afegiu al tub “+” 4 μl d’una solució de plasmidi pGREEN a 250 ng/μl introduint la punta dins 
la solució de cèl·lules per evitar que el plasmidi es quedi a les parets del tub. Barregeu 
suaument el tub tapat amb la mà i torneu-lo al gel. 
7- Incubeu els dos tubs en gel durant 15 minuts. 
8- Mentre us espereu, aneu a buscar les 4 plaques següents i marqueu-les amb el nom del grup 
i de la transformació que hi sembrarem: 

Placa:           Marcatge: 
LB-agar      + 
LB-Agar + ampicil·lina     - 
LB-Agar + ampicil·lina     + 
LB-agar + ampicil·lina + arabinosa  + 

9- Passats els 15 minuts, sotmeteu els dos tubs de cèl·lules a un xoc de calor (heat shock), 
posant-los dins el bloc tèrmic a 42 ºC durant 90 segons. 
10- Torneu immediatament els tubs al gel i deixeu-los-hi durant almenys 2 minuts. 
11- Transferiu els tubs a una gradeta i afegiu-hi 250 μl d’LB líquid estèril. Barregeu les cèl·lules 
suaument amb la mateixa pipeta. 
12- Sembreu les transformacions a les plaques, com s’indica al pas 8. Per fer-ho: 

a) Aboqueu cinc boles de vidre dins de cada placa 
b) Afegiu damunt del medi 150 μl de la transformació adient 
c) Sacsegeu bé la placa per escampar bé els bacteris amb les boles 
d) Aboqueu les boles de vidre en un vas de precipitats amb desinfectant. 

13- Deixeu reposar les plaques uns quants minuts fins que la superfície del medi estigui seca. 
14- Incubeu les plaques a l’estufa a 37 ºC durant 12-20 hores 
15- L’endemà observeu les plaques a llum blanca i a l’ultraviolat 
 
Introducció a l’expressió gènica i al plasmidi pGREEN 
 
Alguns gens s’expressen de forma gairebé constant, però algunes proteïnes només calen en 
uns moments o teixits determinats. Les cèl·lules estalvien energia regulant l’expressió dels 
gens i fent que es produeixin en cada moment només les proteïnes necessàries. Un exemple 
de gens finament regulats són els que permeten el catabolisme de l’arabinosa a E. coli. Aquests 
gens no s'expressen quan no hi ha arabinosa al medi i la seva transcripció “s’indueix” (s’activa) 
quan el sucre és present. El sistema és controlat per AraC, proteïna que s’uneix a una zona de 
control del DNA (promotor PBAD) i regula la unió de l’RNA polimerasa. 
 

En absència d’arabinosa, 
AraC s’uneix al DNA i bloqueja la 
unió de l’RNA polimerasa. No té lloc 
la transcripció dels gens del 
catabolisme d’arabinosa. 
L’arabinosa s’uneix a AraC i li 
provoca un canvi conformacional 
que fa que el promotor esdevingui 
accessible. L’RNA polimerasa 
s’uneix al promotor PBAD. L’RNA 
polimerasa transcriu els gens per a 
la utilització de l’arabinosa. 
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El plasmidi pGREEN ha estat creat per enginyeria 
genètica i conté el gen GFP (proteïna fluorescent verda), 
que prové de la medusa fluorescent Aequorea victoria. A 5’ 
d’aquest gen hi ha clonat el promotor que normalment 
controlaria l’expressió dels gens ara. Utilitzarem el gen GFP 
com a repòrter per detectar quan s’expressa el promotor 
PBAD.  Això és possible perquè la proteïna GFP emet 
fluorescència verda en exposar-la a la llum ultraviolada. 
Esperem que les colònies de bacteris transformats amb el 
plasmidi pGREEN es tornin fluorescents si es cultiven en la 
presència d'arabinosa. Això ens permetrà veure en acció 
l’expressió gènica: DNA → RNA → Proteïna →Caràcter i com 
es pot regular. 
 
Resultats i discussió 
Observeu les plaques de la transformació, tant en la llum blanca com sota la llum UV. 
1. Introduïu els resultats a la taula: 

Medi pGREEN Núm. colònies Fluorescència 

LB +   

LB+Amp -   

LB+Amp +   

LB+Amp+Ara +   

2. Què s’observa en la placa d’LB+amp on vam plaquejar bacteris incubats amb pGREEN? Per 
què? 
3. Compareu les dues plaques d’LB+amp. Quina és la raó del que observeu? Per a què serveix 
l’experiment sense afegir plasmidi? 
4. Compareu el creixement dels bacteris amb pGREEN en absència i en presència d’ampicil·lina. 
Què ens diu la placa sense ampicil·lina sobre l’experiment? 
5. Quin hauria estat el resultat de plaquejar els bacteris sense plasmidi a la placa d’LB sense 
antibiòtic? Per què no hem fet aquest control? 
6. Quina placa ha produït colònies brillants? Per què? 
7. Què fa l’arabinosa? Se us acudeix un experiment per a comprovar aquesta hipòtesi? 
8. Quines dues noves característiques adquireixen les cèl·lules bacterianes transformades 
amb pGREEN? 
 
Pensament crític 
9. Observa aquest esquema i posa nom a les tres proteïnes produïdes pel pGREEN 
10. Creieu que hem creat un transgènic? 
 
Bibliografia: 
- Seminaris 1 i 2 (Enginyeria Genètica) de l’assignatura “Genètica Molecular” (2009). Campus 
virtual UB 
- Taberlet P, Gielly L, Pautou G and Bouvet J. Universal primers for amplification of three 
noncoding regions of chloroplast DNA Plant Molecular Biology 17: 1105-1109, (1991). 
- J. Sambrook and David W. Russell - Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 3rd Edition, Cold 
Spring Harbor Laboratory Press (2001) 
- Wistreich, GA. Microbiology laboratory, fundamentals and applications. Second ed. Prentice 
Hall (2002) 
http://www.maxanim.com/genetics 
http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html 
http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/shockwave/pcranwhole.html 

http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/shockwave/pcranwhole.html
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Organigrama general de les pràctiques: 
 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 15:00 Introducció 

bàsica al 

laboratori 

molecular 
Explicació PCR 

Preparació gel 

agarosa 
Interpretació 

resultats 

extracció 

gDNA i PCR 

Observació 

transformacions 

i interpretació 

dels resultats 
9:30 15:30 

Introducció 

a l’extracció 

d’àcids 

nucleics 

Electroforesi 

gDNA / PCR 10:00 16:00 

Preparació 

reacció de PCR 

Transformació 

bacteriana i 

sembra en 

medi selectiu 

Quantificació 

mutants His
+
 i 

interpretació 

dels resultats 
10:30 16:30 

Extracció de 

gDNA de 

diverses 

mostres 

biològiques 

Introducció a la 

transformació 

bacteriana, 

operó arabinosa i 

pGREEN 

11:00 17:00 

Qüestions i 

disseny 

d’encebadors 

Introducció 

mutàgens, 

mutació i soca 

his- 
Posada en comú 

dels resultats 11:30 17:30 Visualització de 

bandes 

Preparació 

d'agents 

mutàgens i 

aplicació a 

plaques His
-
 

amb soca 

bacteriana 

indicadora 

12:00 18:00 Qüestions i 

discussió 

sobre àcids 

nucleics 

Introducció a 

l’electroforesi 

Preparació de 

cultius per al dia 

següent 

Prova 

d’avaluació 
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Competències a desenvolupar en les pràctiques 
 
 
 Específiques: 

 Ser capaços de seguir i entendre el diferents passos d’un protocol. 

 Comprendre les bases de les diferents tècniques que s’utilitzaran en les 
pràctiques. 

 Ús correcte del material del laboratori i en concret de les pipetes 
automàtiques. 

 Tindre un comportament correcte en un laboratori i fer un bon ús de les 
instal·lacions. 

 
 
 Transversals: 

 Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global i d'aplicació dels coneixements a 

la pràctica. 

 Capacitat de col·laborar amb els altres per contribuir en el desenvolupament 

de les pràctiques en petit grup. 
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Pràctica 1. Aïllament d’àcids nucleics 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Aïllar àcids nucleics a partir d’una mostra vegetal. 
- Interpretar els passos d’un protocol d’extracció/purificació d’àcids nucleics 
 
Preguntes prèvies 
 
1. Quins tipus d’àcids nucleics existeixen? 
2. Quina és la estructura del DNA? 
 
Introducció a l’extracció i purificació d’àcids nucleics 

 
L’aïllament d’àcids nucleics és sovint el primer pas per poder-los estudiar i analitzar. 

S’han descrit un gran nombre de protocols d’extracció adaptats a teixits o organismes concrets 
o al tipus d’àcid nucleic que es vol purificar (RNA, DNA genòmic, DNA de mida petita...). 
Pràcticament tots aquests procediments segueixen els mateixos passos: 

Lisi del teixit o les cèl·lules 
Eliminació de les restes cel·lulars 
Purificació dels àcids nucleics. 

La lisi cel·lular té lloc per tractament mecànic i addició de detergents, que 
desestabilitzen les bicapes lipídiques de les membranes citoplasmàtica i nuclear. El detergent 
allibera el DNA a la solució, però també contribueix a desnaturalitzar les proteïnes. 

Per separar els àcids nucleics d’una mostra, es fan precipitar afegint-hi alcohol i sals. 
Els cations de la sal s’uneixen als grups fosfat del DNA i l’RNA i en neutralitzen la càrrega. La sal 
evita que les molècules de DNA es repel·leixin i facilita que precipitin de la solució en afegir-hi 
etanol. La solubilitat dels àcids nucleics és més baixa com més fred sigui l’alcohol. 

Si es volen obtenir àcids nucleics més purs, es duen a terme extraccions successives de 
la solució amb dissolvents orgànics com el amb fenol i el cloroform. El fenol desnaturalitza i 
precipita les restes proteiques i el cloroform, els lípids. 
 
Plantejament de la pràctica 

 
En aquesta pràctica, aïllareu els àcids nucleics del material vegetal que hagueu portat. 

El mètode que durem a terme és força senzill i per això obtindrem mostres d’àcids nucleics 
d’una baixa puresa. Cal tenir present que, a més de l’RNA, aïllarem conjuntament el DNA 
nuclear i el dels orgànuls que en contenen (cloroplast i mitocondri). Els DNAs obtinguts, els 
observarem i els utilitzarem per amplificar-ne uns gens concrets a la pràctica 2. 
 
Protocol d’aïllament de DNA de teixits vegetals 

 
Tot el material s’haurà autoclavat prèviament per eliminar-ne les nucleases i 

evitar la degradació dels àcids nucleics. 
 
1- Preneu cadascun de vosaltres un tub eppendorf d’1,5 ml i marqueu-lo amb el vostre nom. 
2- Introduïu a l’eppendorf 200 μl de tampó TNES (100 mM Tris-HCl pH=8, 100 mM NaCl, 50 
mM EDTA -àcid etilendiamintetraacètic- i 2% SDS -docecilsulfat sòdic) 
3- Talleu un disc del material vegetal d’uns 7 mm de diàmetre i fiqueu-lo dins el tub. 
Recomanem tallar la fulla pinçant-la amb la tapa de l’eppendorf. 
4- Preneu un homogeneïtzador sense tocar-ne l’extrem inferior per no contaminar-lo de 
DNAses i, fent moviments circulars, disgregueu el teixit fins a obtenir una solució homogènia.  
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5- Afegiu 100 μl més de tampó TNES a l’eppendorf i barregeu-ho bé. 
6- Centrifugueu els tubs en una microcentrífuga durant 5 min a 12.000 rpm. Espereu els 
membres de la vostra taula per a centrifugar plegats. ATENCIÓ: equilibreu sempre els tubs dins 
la centrífuga! 
7- Mentre té lloc la centrifugació, marqueu un nou tub eppendorf d’1,5 ml i aneu a cercar un 
tub d’etanol pur del congelador. 
8- Preneu el sobrenedant (màxim 200 μl) i traslladeu-lo al nou tub eppendorf. Tingueu molta 
cura de no agafar les restes cel·lulars i proteiques del fons del tub. Descarteu el tub amb les 
restes de teixit a les deixalles per autoclavar. El DNA del sobrenedant és contaminat amb restes 
de proteïna, lípids i altres substàncies, les quals es podrien eliminar per extracció amb 
dissolvents orgànics com el fenol. Passarem per alt aquest pas per la seva toxicitat. 
9- Afegiu amb cura 2 volums d’etanol fred (~400 μl) damunt de l’extracte cel·lular. Invertiu el 
tub lentament fent una onada des del tap fins a la base. Observeu a través del tub l’aparició de 
filaments i seguiu sacsejant fins que es formi una “medusa” de DNA precipitat. 
10- Centrifugueu a 12000 rpm durant dos minuts. 
11- Descarteu el sobrenedant amb una micropipeta fins que no quedin restes d’etanol. 
12- Deixeu eixugar el pellet deixant l’eppendorf obert a temperatura ambient durant uns 10 
minuts. 
13- Afegiu al tub 200 μl d’aigua destil·lada estèril i resuspeneu el pellet que conté els àcids 
nucleics agitant-lo amb els dits (a 65 ºC per facilitar la resuspensió). 
14- Deseu la mostra d’àcids nucleics a 4 ºC per tal que s’acabi de resuspendre. 
15- Els àcids nucleics es poden quantificar per espectrofotometria o observar-los per 
electroforesi en un gel d’agarosa. Dijous els farem migrar en un gel per comprovar l’eficàcia de 
les extraccions. 
 
Pensament crític 
 
1. Quins tres productes quotidians creieu que ens permetrien fer una extracció casolana 
d’àcids nucleics? 
2. Òbviament, la doble hèlix de DNA no és visible a ull nu. Què és doncs l’estructura que heu 
vist? 
3. Si voleu extreure el DNA d'una persona viva, quines cèl·lules faríeu servir i per què? 
4. Trobarem el mateix DNA a qualsevol teixit o cèl·lula d’un organisme? 
5. Esmenteu dues raons per les quals un científic pot voler estudiar el DNA de les plantes. 
6. Calculeu el volum o pes dels diversos components que haureu d’afegir per preparar 200 
ml de tampó TNES (100 mM Tris-HCl pH=8, 100 mM NaCl, 50 mM EDTA i 2% -pes/volum d’SDS) 
a partir de: 
Tampó Tris-HCl 1M pH=8, Solució de NaCl 5 M, Solució d’ EDTA 0,5 M i SDS en pols (pes 
molecular= 288,38) 
7. Observeu el següent protocol d’extracció de DNA de teixits que hem trobat a internet. 
Assenyaleu els punts en comú amb el protocol que heu seguit i indiqueu per a què serveixen 
els passos extra. 
 

DNA Extraction from Tissues 
After dissection, keep samples on ice. For storage keep them at -80 or -20 ºC. 
Protocol: 
1) Use only a small piece of tissue per tube 
2) Add autoclaved extraction buffer (0,1 M NaCl, 20 mM Tris, 25 mM EDTA, 0,5%  
    SDS) to 0.2-0.3ml mark in tube. 
3) Crush tissue in buffer with clean, sterile, blue pestle until well dispersed. 
4) Remove pestle. Add extraction buffer to 0.5 ml mark in tube. 
5) Add 50 ul proteinase-K solution (stock = 10mg/ml) with new pipette tip. 
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6) Close tube. Invert to mix. Set aside until all samples are brought to step 6. 
7) Incubate tubes at 55 ºC for 12 hrs to 3 days with occasional vigorous mixing.  
    For steps 8-11 wear safety glasses and gloves. Work in hood. 
8) Remove tubes from oven and carefully add 0.7-0.8ml PCl (phenol: chloroform) 
9) Closed tubes tightly. Vortex briefly (2-5 s) to mix. 
10) Spin tubes in balanced centrifuge for 3-5min at 12,000 rpm. 
11) Carefully remove 400-500ul aqueous layer for each sample into new,  
      clean microfuge tube. Be sure to avoid transferring any of the interface. 
12) Add 40-50ul of 3M NaAC pH 5.3 to each tube. Close top. Mix. 
13) Add 100% Ethanol to 1.5ml mark on tube (approx. 1ml). Close top. 
14) Invert to mix and precipitate DNA. Let sit in -20ºC freezer 10 min to 24 hrs. 
15) Spin at 12,000rpm for 2-20 min (4ºC if poss.). 
16) Remove aqueous supernatant by aspiration. 
17) Add 1.0 ml 70-80% Ethanol to wash pellets. Let sit at 4ºC for 20min to 2 days. 
18) Spin pellets at 12,000 rpm for 3-5 min. Remove ethanol wash by aspiration. 
19) Let pellet dry 5-30 min at RT. Add 100-300ul TE soln and let resuspend at 4ºC. 
20) Check DNA concentration on flourometer and quality on gel. Adjust as needed. 
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Pràctica 2. Amplificació per PCR i electroforesi de DNA 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Reproduir esquemàticament el procés de PCR 
- Dissenyar oligonucleòtids per amplificar una regió de qualsevol genoma 
- Preparar la reacció necessària per a dur a terme una PCR 
- Realitzar una electroforesi en gel d’agarosa i interpretar-ne els resultats 
 
Preguntes prèvies 
 
1. En quina direcció avancen les DNA polimerases? 
2. Quina és la càrrega neta de un molècula de DNA? De què depèn aquesta càrrega? 
 
Introducció a la PCR 
 

La reacció en cadena de la polimerasa (Polymerase chain reaction o PCR) és un mètode 
in vitro per a sintetitzar enzimàticament seqüències específiques de DNA. Es tracta d’una de 
les tècniques més importants de la biologia molecular, i té un ventall extraordinari 
d’aplicacions, com ara la quantificació de DNA en una mostra, la clonació de gens, la detecció 
de malalties hereditàries, la prova de paternitat, la detecció de patògens o la certificació de 
cultius no transgènics. Kary Mullis, qui va guanyar el Premi Nobel per aquesta invenció, va 
escriure "A partir d'una sola molècula del material genètic, la PCR pot generar 100 mil milions 
de molècules similars en una tarda. La reacció és fàcil d'executar: No cal res més que un tub 
d'assaig, uns reactius simples, i una font de calor." 

Per tal d’amplificar una regió de DNA per PCR cal conèixer les seqüències de nucleòtids 
a cada un dels seus extrems. La reacció empra dos encebadors o primers –oligonucleòtids curts 
(18-25 bases de llargada) de cadena senzilla i produïts per síntesi química- que són 
complementaris als extrems de la seqüència a amplificar. L’allargament d’aquests primers és 
catalitzat per una DNA polimerasa termostable (P ex. La Taq polimerasa). L’especificitat de 
la reacció és determinada per la seqüència dels encebadors. 

El procés d'amplificació per PCR consta de tres passos principals: 
 

1. Desnaturalització (94 ºC) 
Permet separar les cadenes del DNA que fa de 
motlle. 

 
2. “Anellament” (~55 ºC) 

És la hibridació o aparellament dels encebadors al 
DNA motlle. Té lloc quan la temperatura és 
inferior a la de fusió dels encebadors. 

 
3. Extensió o polimerització (72 ºC) 

La polimerasa sintetitza noves cadenes de DNA 
per allargament dels encebadors. 

 
Aquest cicle es repeteix unes 30 vegades, cosa que permet que el nombre de molècules de 
DNA augmenti exponencialment (es duplica a cada cicle). 
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Plantejament de la pràctica: 
 

En aquesta pràctica, s'amplifica una regió de DNA dels cloroplasts (cpDNA). Els 
cloroplasts es troben en nombres de fins a 50 en una sola cèl·lula i contenen el seu propi 
genoma i la maquinària per a la replicació i expressió. El cpDNA és una molècula dúplex circular 
de 120-160 kilobases de longitud en les plantes superiors. 

Els encebadors que utilitzarem hibridaran específicament dins els gens que codifiquen 
per RNAs de transferència del cloroplast. Aquestes regions són altament  conservades, però la 
regió de DNA entre elles és no codificant i altament variable en cada espècie. 

El nostre objectiu és emprar la PCR i l’electroforesi en gel d’agarosa per investigar la 
variació genètica d’ aquesta regió de genoma de cloroplast de diverses plantes. Emprarem com 
a DNAs motlle aquells que heu aïllat a la pràctica anterior.  
 
Protocol d’amplificació de DNA de cloroplast per PCR 
 
NOTA: Les reaccions de PCR es preparen normalment en gel i s’utilitzen guants per evitar 
contaminació de les mostres amb el nostre DNA. ATENCIÓ!! Mantingueu sempre clavats en gel 
els components de la reacció. 
 
1- Preneu una renglera de tubs especials per a PCR de 0,2ml i les seves tapes, amb compte de 
no tocar la part interior de les tapes o dels tubs amb les mans. Marqueu-la amb el nom del 
grup i claveu-la en una mini-gradeta amb gel. 
2- Prepareu dins d’un tub eppendorf clavat en gel una barreja (mix) dels components per a 7 
reaccions, pipetejant amb cura i en aquest ordre: 
 

 Volums  (μl) 

Solucions mare 1 reacció Mix 7 reaccions 

H2O destil·lada 12,8 89,6 

Tampó concentrat (5x) 5 35 

MgCl2 (25 mM) 1,5 10,5 

dNTPs (10 mM) 0,5 3,5 

Primer Fwd (20 M) 1 7 

Primer Rv (20 M) 1 7 

Taq polimerasa (5U/L) 0,2 1,4 

 
3- Barregeu suaument la barreja de reacció i dispenseu-ne 20 μl a cadascun dels primers sis 
tubs de la renglera (deixeu buits els 2 de la dreta). 
4- Centrifugueu un minut els DNA genòmics per separar-ne les impureses. 
5- Afegiu a cada un dels tubs i en aquest ordre d’esquerra a dreta, 3 μl de: 

- Tub1: H20 destil·lada (control negatiu) 
- Tubs 2,3 i 4: Les vostres tres mostres de DNA de planta 
- Tubs 5 i 6: Les 2 mostres de DNA de planta que us donem (controls positius) 

6- Seleccioneu el programa “Ampl Cloroplast” del termociclador i seleccioneu RUN. Teniu més 
avall les condicions del programa d’amplificació 
7- Introduïu les mostres al termociclador quan el bloc hagi assolit el 94 ºC. 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Quadern de practiques 2012-2013 

179 
 

Condicions de l’amplificació: (el programa triga unes dues hores) 
- Desnaturalització inicial a 94°C, 3 minuts 
- 35 Cicles:  • 30 s a 94°C 

• 30 s a 55°C (temp. òptima d’anellament dels primers emprats) 
• 1 min a 72°C (temperatura òptima Taq polimerasa) 

- Incubació final 2 min a 72°C (per completar cadenes parcialment sintetitzades) 
- Manteniment a 14°C (per mantenir els enzims inactius) 

Seqüències dels encebadors utilitzats: 
- ChFwd: 5’ CGAAATCGGTAGACGCTACG 3’ 
- ChRev: 5’ GGGGATAGAGGGACTTGAAC 3’ 

 
Pensament crític 
 
1. Per tal d’amplificar una regió de DNA per PCR cal conèixer les seqüències de nucleòtids a 
cada un dels seus extrems, però és necessari conèixer la seqüència de tot el fragment? 
2. La PCR és una versió in vitro de la replicació del DNA. Reflexioneu com us ha permès 
comprendre millor la complementarietat de bases, enllaços covalents i per pont d'hidrogen, el 
funcionament de les DNA polimerases o la desnaturalització i renaturalització del DNA. 
3. K. Mullis va dir “La PCR és com cercar una agulla en un paller i després produir un paller 
d’agulles”. Expliqueu aquesta frase. 
 
Problemes 
 
4. A partir de la seqüència següent, dissenyeu uns encebadors que donin lloc a un fragment 
que contingui únicament i exactament la regió ombrejada 
 
5’ ATCTTCATTTGCTAAAACGGGAGTACCGCAGCCATAGGAATCTCCGCGGCTTCGCTATTCGCTACAC 
3’TAGAAGTAAACGATTTTGCCCTCATGGCGTCGGTATCCTTAGAGGCGCCGAAGCGATAAGCGATGTG 

GCGTACGGACGGGAGCGAAGAACGTGGAAGAACCAGAGCGCTGGAGGTCTCGCCGGGGATTGGA 
CGCATGCCTGCCCTCGCTTCTTGCACCTTCTTGGTCTCGCGACCTCCAGAGCGGCCCCTAACCT 

TACGGCGAGCGCCGCC3’ 
ATGCCGCTCGCGGCGG5’ 
 
5. A les bases de dades hi trobeu la seqüència següent. La zona codificant del gen ax43 és 
indicada en negreta i hi són subratllats els codons d’inici i fi de la traducció. 
 
5’ ATCCATCCAGTACCCGAATAGGATGAAATTCGCCGTATTGACCTCCAGCTTCGCTTGGCCGTGCAG 
AACGTGGAATGTGTCCGGTTCGACGATGCCCAACCAGCTCGCATATGGTACTAGATGACTGGTFAGT
AATTGGGCCGCTTAATTGTGGCCGCATGCCTGCCCTCGCT 3’ 
 
Si volguéssiu amplificar per PCR exclusivament la zona codificant d’aquest gen, quins 
oligonucleòtids utilitzaríeu com a encebadors de la reacció? 
 

a) 5’ ATCCAGTACCCGAATAGG 3’ i 5’ TTGTGGCCGCATGCCTGC 3’ 
b) 5’ ATCCAGTACCCGAATAGG 3’ i 5’ AACACCGGCGTACGGACG 3’ 
c) 5’ ATGAAATTCGCCGTATTG 3’ i 5’ TCGAGCGCCCGGCGAATT 3’ 
d) 5’ ATGAAATTCGCCGTATTG 3’ i 5’ TTAAGCGGCCCGCGAGCT 3’ 
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6. Indiqueu els μl que cal afegir de les solucions mare de cada component per a preparar una 
reacció de PCR de 25 μl. La columna 2 indica les concentracions finals que calen a la reacció. 
 

Solucions mare Conc. final  

MgCl2 (25 mM) 1,5 mM  

dNTPs (10 mM) 200 M  

Barreja de primers (20 M) 1 M  

Tampó (5x) 1x  

Taq polimerasa (5U/L) 2 U/reacció  

 
7. Les seqüències dels extrems d’un fragment de PCR reprodueixen EXACTAMENT la seqüència 
del DNA motlle? Així doncs, si volem amplificar un gen d’un individu per tal de seqüenciar-lo i 
veure si conté mutacions respecte la seqüencia descrita als bancs de dades, on dissenyarem els 
encebadors? A l’interior de la seqüència o vorejant-la?  
 
Introducció a l’electroforesi de DNA 
 

L’electroforesi en gels d’agarosa -un polímer aïllat de les algues- és el mètode usat més 
habitualment per a la separació, identificació i purificació de fragments de DNA. El DNA és 
carregat negativament i en aplicar un camp elèctric migra cap a l’elèctrode positiu. Si fem 
migrar els àcids nucleics dins una matriu d’agarosa, se separen segons el seu pes molecular: el 
fragments més petits migraran més de pressa. Segons el percentatge d’agarosa dels gels se 
separen més bé els fragments d’una mida concreta: Els gels més densos resolen millor els 
fragments de mida petita i els menys densos els de mida gran. 

Normalment, els gels d’agarosa es 
preparen una cubeta horitzontal, i 
s’utilitzen submergint-los en un tampó ric 
en sals (sovint TBE), que condueix 
eficaçment l’electricitat. A les mostres, 
se’ls afegeix un tampó de càrrega amb un 
agent espessidor per facilitar-ne la càrrega 
en uns clots o “pous” del gel i un colorant 
per visualitzar el front de l’electroforesi. Un 
cop han migrat per acció del camp elèctric, 
els àcids nucleics com el DNA es poden 
visualitzar en el gel per tinció amb diversos 
agents que s’intercalen a la molècula. 
 
Protocol d’electroforesi en gel d’agarosa: 
 
1- Peseu a la balança l’agarosa que cal per preparar un gel de 100 ml al percentatge desitjat. La 
meitat de grups preparareu un gel a l’1% i l’altra al 2% pes/volum (w/v) en tampó TBE. 
2- Prepareu 500 ml de tampó TBE 1x a partir d’una solució 5x concentrada. 
3- Barregeu l’agarosa amb 100 ml de tampó TBE 1x dins d’un erlenmeyer. 
4- Escalfeu-ho al microones fins a fondre l’agarosa (1 minut a màxima potència). ATENCIÓ: Feu 
servir l’agafador de silicona per a no cremar-vos i aneu amb compte de no esquitxar-vos amb 
l’agarosa bullint. Barregeu circularment la solució i feu-la bullir uns segons més, fins que sigui 
transparent i no contingui grumolls. 
5- Agafeu un suport de metacrilat i una pinta i segelleu el suport amb cinta de pintor per a 
preparar la cubeta on solidificareu el gel. 
6- Refredeu la solució d’agarosa fosa posant-la al bany maria en aigua freda. 
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7- Quan l’erlenmeyer ja no cremi al tacte, afegiu-hi 5 μl de l’agent intercalant sybrsafe i 
remeneu-ho. ATENCIÓ: Manipuleu amb guants l’agent intercalant sybrsafe, encara que 
presenta molt baixa toxicitat. 
8- Aboqueu l’agarosa al suport, col·loqueu-hi la pinta en un extrem per a crear els pouets i 
deixeu-ho refredar fins que gelifiqui (uns 5-10 minuts). 
9- Mentre el gel se solidifica, prepareu les mostres a carregar segons l’ordre de més avall. Les 
mostres de PCR ja són a punt perquè ja contenien el tampó de càrrega (colorant verd). Per 
preparar els DNAs genòmics de dimarts, poseu-ne 20 μl en un nou tub eppendorf i afegiu-hi 3 
μl de tampó de càrrega 10X (aquest és de color blau). 
10- Traieu amb cura la cinta i la pinta dels gels i submergiu-los en una cubeta d’electroforesi 
que conté 600 ml de tampó TBE. Si en falta, prepareu més TBE. 
11- Carregueu en els gels a l’1%: 20 μl de cadascun dels DNA genòmics. Utilitzeu de control un 
dels DNA genòmics de grups anteriors. Carregueu en els gels al 2%: 10 μl de cada producte de 
PCR. Poseu en un dels pous de cada gel 15 μl de marcador de pes molecular. Compartireu els 
gels amb el grup veí. Anoteu l’ordre de càrrega de les mostres 
 
Gel 1%   
 
1- 20 μl de genòmic 1 Grup 1  
2- 20 μl de genòmic 2 Grup 1 
3- 20 μl de genòmic 3 Grup 1  
4- 20 μl de genòmic Control  
5- 15 μl marcador “lambda EcoRI”  
6- 20 μl de genòmic 1 Grup 2 
7- 20 μl de genòmic 2 Grup 2 
8- 20 μl de genòmic 3 Grup 2 
9- 20 μl de genòmic Control 
 
 
 
 
 

Gel 2% 
 
1- 10 μl de PCR - Grup 1 
2- 10 μl de PCR 1 Grup 1 
3- 10 μl de PCR 2 Grup 1 
4- 10 μl de PCR 3 Grup 1 
5- 10 μl de PCR 4 Grup 1 
6- 10 μl de PCR 5 Grup 1 
7- 20 μl marcador “100 bp” 
8- 10 μl de PCR - Grup 2 
9- 10 μl de PCR 1 Grup 2 
10-10 μl de PCR 2 Grup 2 
11-10 μl de PCR 3 Grup 2 
12-10 μl de PCR 4 Grup 2 
13-10 μl de PCR 5 Grup 2 
 

12- Connecteu la cubeta al corrent elèctric i deixeu migrar les mostres uns 45 
minuts a 110 V o fins que el colorant blau més ràpid arribi a 2/3 parts del gel. 
13- Traieu els gels de la cubeta amb guants. Observeu-los en el trans-il·luminador 
de llum ultraviolada i preneu-ne una fotografia. 
 
Resultats 
 
1. Enganxeu aquí la foto del vostre gel d’agarosa a l’ 1% (els pous a la part superior) i anoteu 
a cada pou la mostra que s’hi ha carregat. 
2. Marqueu al costat de la vostra foto quines bandes o “taques” hi observeu i què representen. 
3. Per què creieu que fem migrar els DNA genòmics un cop ja els hem emprat per a fer PCR? 
4. Enganxeu aquí la foto del vostre gel d’agarosa al 2% (els pous a la part superior) i anoteu 
a cada pou la mostra que s’hi ha carregat. 
5. Interpreteu el gel al 2%. Quines “taques” o bandes hi observeu i què representen? 
6. Per quines dues raons serveix fer migrar uns DNAs de mida coneguda (marcador de pes 
molecular)? 
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7. Compareu les bandes de cada carril amb les del marcador de pes molecular que teniu 
representat a la dreta. Es tracta d’una “escala” de fragments que difereixen de 100 en 100 
parells de bases.  

- Quina mida tenen els fragments que observeu? 
- Són tots de la mateixa mida? Per quina raó? 
- Si dos fragments tenen la mateixa mida, vol dir que són   
idèntics? 
- Quins són els controls positiu i negatiu de l’experiment de 
PCR? 

 
 
 
8. Dels resultats de l’experiment, què podeu deduir respecte a la variació genètica de la regió 
que hem amplificat en diverses espècies vegetals? Quina aplicació podria tenir l’experiment? 
 
Pensament crític 
 
Una empresa que elabora formatge de cabra vol fer un control de qualitat de la llet que 
compra, especialment per saber que no és barrejada amb llet de vaca. Com podríeu emprar 
la PCR per a resoldre aquest problema? Quin procés seguiríeu?  

1000 bp 

100 bp 
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Pràctica 3. Transformació bacteriana i expressió gènica 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Transformar bacteris amb un plasmidi comercial 
- Explicar i aplicar el concepte de selecció 
- Definir inducció i repressió 
- Comprendre com s’estudia la regulació de l’expressió gènica 
 
Preguntes prèvies 
 
1. De què està composta la membrana exterior d’un bacteri? 
2. Què significa que un organisme siga resistent? 
3. Com s’anomenen les regions d’un gen necessàries per a la seua expressió?  
4. Què es considerat un organisme transgènic? 
 
Introducció a la transformació bacteriana 

 
La transformació és un esdeveniment molt rar pel qual un bacteri adquireix DNA del 

medi i el manté de forma estable en les seves cèl·lules filles. El DNA estrany pot expressar-se i 
produir noves proteïnes que alterin les característiques de la cèl·lula bacteriana. S’han posat a 
punt mètodes per transformar artificialment al laboratori. Es basen en el següent. 

Quan E. coli creix ràpidament, la seva membrana té centenars de porus anomenats 
zones d’adhesió. Teòricament el DNA podria entrar pels porus, però els seus grups fosfat es 
repel·leixen amb els dels fosfolípids de membrana. Si hi afegim ions calci (Ca2+), interactuen 
amb les càrregues negatives i creen una situació electrostàticament neutra. En disminuir la 
temperatura, la membrana lipídica es torna menys fluida i s’estabilitzen els fosfats, cosa que 
n’afavoreix la neutralització pels ions calci. Una pujada ràpida de temperatura o “heat shock” 
crea un desequilibri tèrmic a la membrana i crea un corrent. Gràcies a l’escut iònic creat pel 
calci, el DNA pot penetrar per les zones d’adhesió. 

Al laboratori, s’utilitzen sovint com a “agents transformants” plasmidis que duen gens 
d’interès, i com a receptores cèl·lules del bacteri intestinal Escherichia coli sensibles als 
antibiòtics. Si transformem els bacteris amb un plasmidi que porta un gen de resistència a 
l’ampicil·lina, podran créixer en presència de l’antibiòtic: L’ampicil·lina "seleccionarà" les 
cèl·lules transformades. Aquest procés també té lloc naturalment: els plasmidis amb gens de 
resistència als antibiòtics es transmeten d’uns bacteris als altres per transformació i l'ús 
generalitzat d'antibiòtics selecciona els resistents, que s'han convertit en una amenaça als 
hospitals d'avui. 
 
Plantejament de la pràctica: 
 

En aquesta pràctica, reproduirem un experiment de transformació utilitzant el plasmidi 
pGREEN com a vector per introduir DNA a la cèl·lula bacteriana. A més d’un gen de resistència 
a ampicil·lina, el pGREEN duu un gen de medusa. Podrem observar el producte d’aquest gen -
una proteïna fluorescent- en els bacteris transformats i utilitzar-lo per detectar com es regula 
l’expressió gènica. 
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Protocol de transformació: 
 
NOTA: Aquest protocol s’ha de dur a terme en condicions d’esterilitat (p. ex. Vora la flama). 
Treballarem amb material estèril i amb cura de no contaminar-lo. 
 
1- Marqueu dos microtubs eppendorf estèrils d’1,5 ml amb els signes + i -, per Indicar a quin 
tub s’hi afegirà plasmidi. Mantingueu els tubs tancats. 
2- Afegiu 250 μl de CaCl2 50 mM fred (4 ºC) a cada un dels tubs i claveu-los en gel. 
3- Amb una nansa de plàstic estèril, preneu unes 12 colònies grosses d’ E. coli TG-1 crescudes 
en LB-agar. Mireu d’obrir la tapa només per un extrem i mantenir-la damunt la placa, per evitar 
que es contamini. 
4- Dipositeu els bacteris dins d’un dels tubs i, amb moviments circulars, assegureu-vos que es 
desenganxin bé de la nansa. Repetiu els passos 3 i 4 per l’altre tub. 
5- Barregeu immediatament les cèl·lules pipetejant amunt i avall, amb una P1000, fins que la 
solució sigui homogènia. Observeu els tubs a contrallum per comprovar que no hi queda cap 
grumoll. Torneu-los de seguida al gel. 
6- Afegiu al tub “+” 4 μl d’una solució de plasmidi pGREEN a 250 ng/μl introduint la punta dins 
la solució de cèl·lules per evitar que el plasmidi es quedi a les parets del tub. Barregeu 
suaument el tub tapat amb la mà i torneu-lo al gel. 
7- Incubeu els dos tubs en gel durant 15 minuts. 
8- Mentre us espereu, aneu a buscar les 4 plaques següents i marqueu-les amb el nom del grup 
i de la transformació que hi sembrarem: 

 
Placa:           Marcatge: 
LB-agar      + 
LB-Agar + ampicil·lina     - 
LB-Agar + ampicil·lina     + 
LB-agar + ampicil·lina + arabinosa  + 
 

9- Passats els 15 minuts, sotmeteu els dos tubs de cèl·lules a un xoc de calor (heat shock), 
posant-los dins el bloc tèrmic a 42 ºC durant 90 segons. 
10- Torneu immediatament els tubs al gel i deixeu-los-hi durant almenys 2 minuts. 
11- Transferiu els tubs a una gradeta i afegiu-hi 250 μl d’LB líquid estèril. Barregeu les cèl·lules 
suaument amb la mateixa pipeta. 
12- Sembreu les transformacions a les plaques, com s’indica al pas 8. Per fer-ho: 

a) Aboqueu cinc boles de vidre dins de cada placa 
b) Afegiu damunt del medi 150 μl de la transformació adient 
c) Sacsegeu bé la placa per escampar bé els bacteris amb les boles 
d) Aboqueu les boles de vidre en un vas de precipitats amb desinfectant. 

13- Deixeu reposar les plaques uns quants minuts fins que la superfície del medi estigui seca. 
14- Incubeu les plaques a l’estufa a 37 ºC durant 12-20 hores 
15- L’endemà observeu les plaques a llum blanca i a l’ultraviolat 
 
Introducció a l’expressió gènica i al plasmidi pGREEN 

 
Alguns gens s’expressen de forma gairebé constant, però algunes proteïnes només 

calen en uns moments o teixits determinats. Les cèl·lules estalvien energia regulant l’expressió 
dels gens i fent que es produeixin en cada moment només les proteïnes necessàries. Un 
exemple de gens finament regulats són els que permeten el catabolisme de l’arabinosa a E. 
coli. Aquests gens no s'expressen quan no hi ha arabinosa al medi i la seva transcripció 
“s’indueix” (s’activa) quan el sucre és present. El sistema és controlat per AraC, proteïna que 
s’uneix a una zona de control del DNA (promotor PBAD) i regula la unió de l’RNA polimerasa. 



                                                                                                             Quadern de practiques 2012-2013 

185 
 

 
En absència d’arabinosa, AraC s’uneix 

al DNA i bloqueja la unió de l’RNA polimerasa. 
No té lloc la transcripció dels gens del 
catabolisme d’arabinosa. L’arabinosa s’uneix a 
AraC i li provoca un canvi conformacional que 
fa que el promotor esdevingui accessible. 
L’RNA polimerasa s’uneix al promotor PBAD. 
L’RNA polimerasa transcriu els gens per a la 
utilització de l’arabinosa. 

 
 

El plasmidi pGREEN ha estat creat per 
enginyeria genètica i conté el gen GFP (proteïna 
fluorescent verda), que prové de la medusa 
fluorescent Aequorea victoria. A 5’ d’aquest gen hi 
ha clonat el promotor que normalment controlaria 
l’expressió dels gens ara. Utilitzarem el gen GFP com 
a repòrter per detectar quan s’expressa el promotor 
PBAD.  Això és possible perquè la proteïna GFP emet 
fluorescència verda en exposar-la a la llum 
ultraviolada. Esperem que les colònies de bacteris 
transformats amb el plasmidi pGREEN es tornin 
fluorescents si es cultiven en la presència 
d'arabinosa. Això ens permetrà veure en acció 
l’expressió gènica:  
 
DNA → RNA → Proteïna →Caràcter i com es pot regular. 
 
Resultats i discussió 
 
Observeu les plaques de la transformació, tant en la llum blanca com sota la llum UV. 
 1.Introduïu els resultats a la taula: 

 

Medi pGREEN Núm. colònies Fluorescència 

LB +   

LB+Amp -   

LB+Amp +   

LB+Amp+Ara +   

 
2. Què s’observa en la placa d’LB+Amp on vam plaquejar bacteris incubats amb pGREEN? 
 Per què? 
3. Compareu les dues plaques d’LB+Amp. Quina és la raó del que observeu? Per a què serveix 
l’experiment sense afegir plasmidi? 
4. Compareu el creixement dels bacteris amb pGREEN en absència i en presència 
d’ampicil·lina. Què ens diu la placa sense ampicil·lina sobre l’experiment? 
5. Quin hauria estat el resultat de plaquejar els bacteris sense plasmidi a la placa d’LB sense 
antibiòtic? Per què no hem fet aquest control? 
6. Quina placa ha produït colònies brillants? Per què? 
7. Què fa l’arabinosa? Se us acudeix un experiment per a comprovar aquesta hipòtesi? 
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8. Quines dues noves característiques adquireixen les cèl·lules bacterianes transformades 
amb pGREEN? 
 
Pensament crític 
 
9. Observa aquest esquema i posa nom a les tres proteïnes produïdes pel pGREEN 
10. Creieu que hem creat un transgènic? 
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Pràctica 4. Assaig de mutagenicitat amb Salmonella thypimurium. Test d’Ames. 
 
Objectius 
Després d’aquesta pràctica heu de ser capaços de: 
- Explicar com un bacteri que presenta auxotròfies es pot utilitzar per demostrar la presència 
d’agents mutagènics. 
- Reconèixer la presència de mutacions espontànies que donen resistència a antibiòtics. 
 
Preguntes prèvies 
 
1. Què és un microorganisme auxòtrof? 
2. Un microorganisme ha perdut la capacitat de metabolitzar un nutrient essencial. El mateix 
microorganisme, de colp i volta, desenvolupa la capacitat de metabolitzar el mateix nutrient. 
La causa més probable és: 
 a) transformació   c) conjugació mitjançant un plasmidi 
 b)retro-mutació   d) transducció 
3. Diversos tipus bacterians varen ser exposats a diferents químics per intentar esbrinar quin 
tipus de mutacions i resultats donen. Aquest procediment causa unes mutacions anomenades: 
 a) mutacions puntuals   c) mutacions en pauta de lectura 
 b) mutacions induïdes   d) mutacions espontànies    
 
Introducció  
  

El nostre entorn està ple d’agents químics que en alguns casos són capaços de causar 
mutacions genètiques. A més a més d’aquests agent ens troben també d’altres, com són els 
raigs UV, que també poden danyar el DNA. Amb tota la quantitat de productes ja existents i el 
nou que es sintetitzen actualment es fa necessari la obtenció d’un procediment ràpid, sensible, 
senzill i econòmic de testar la mutagenicitat d’aquests productes. Es coneguda la relació entre 
els mutàgens bacterians i els carcinògens animals (entre un 50% i un 90% segons els grups de 
compostos), per aquest motiu els assajos bacterians, i més concretament, el test d’Ames, 
resulten adequats per aquest fi, ja que compleix totes les característiques requerides. 
 El test d’Ames, va ser descrit per Bruce Ames l’any 1970 i es basa en la utilització d’una 
soca de Salmonella thypimurium que és his-, per tant, incapaç de créixer en un medi sense 
histidina. Si fem créixer aquesta soca en medi sense histidina podem trobar que de manera 
natural alguns bacteris són capaços de créixer, perquè presenten una mutació espontània que 
els converteixen en una soca his+. Ara bé, si aquesta soca la fem créixer en un medi sense 
histidina al que afegim algun agent químic -del que volem testar la seva mutagenicitat- 
obtindrem un nombre major de colònies capaços de créixer en aquest medi, anomenant-se 
aquest tipus de mutació induïda. De manera general, quan més mutagènic siga un agent major 
nombre de colònies observarem. 
 
Plantejament de la pràctica 

 En aquesta pràctica s’analitzarà el possible efecte mutagènic d’alguns compostos 

químics purs (com l’azida sòdica o el DSMO) i d’altres substàncies d’ús domèstic (sacarina, cafè 

soluble, colorant,...). De la mateixa manera, analitzarem les freqüències de mutacions 

espontànies i induïdes. 
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Protocol 
 
NOTA: Aquest protocol s’ha de dur a terme en condicions d’esterilitat (p. ex. Vora la flama o en 
campana de flux). Treballarem amb material estèril i amb cura de no contaminar-lo. 
 
1.- Inocular una colònia de Salmonella thypimurium en un tub de vidre amb 3 mL de medi LB. 
Recordeu de retolar el tub amb el vostre grup. 
2.- Incubar a 37ºC amb agitació durant 16-20h. 
3.- Passar 1 mL del cultiu del dia anterior a un tub eppendorf nou i retolat. 
4.- Centrifuguem a 13000 rpm 1 min. Descartem el sobrenedant. 
5.- Resuspenem les cèl·lules amb 1,5 mL de solució salina. 
6.- A partir d’aquesta solució bacteriana fem una dilució 1:500000 (fer diverses dilucions 

seriades) i sembrem 100 L en una placa d’LB (prèviament retolada amb el nom del grup). 
Incubem a 37ºC fins el dia següent. Ens servirà com a control de cèl·lules viables inicials. 
8.- Retolar 2 plaques de medi mínim de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-De la resta de solució bacteriana preparem 2 tubs de vidre amb 500 L d’aquesta solució i hi 
afegim 2 mL d’agar de cobertura a 40ºC. Agitem suaument i distribuïm uniformement sobre les 
plaques de medi mínim que hem retolat. Esperem fins que gelifique. 
8.- Un cop gelificat, col·loquem un disc de 3 mm estèrils en el centre de cadascun de les quatre 

seccions de la placa i afegirem 10 L de les següents solucions: 
  

Secció Solució Grups 1 i 2 Grups 3 i 4  Grups 5 i 6 Grups 7 i 8 

1 Aigua estèril     

2 Azida sòdica 200 g/mL 200 g/mL 100 g/mL 100 g/mL 

3 Café soluble 5 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 10 mg/mL 

4 Aigua oxigenada 5 mM 10 mM 5 mM 10mM 

5 Etanol 10%(v/v) 30%(v/v) 10%(v/v) 30%(v/v) 

6 DMSO     

7 Sacarina 20 mg/mL 20 mg/mL 40 mg/mL 40 mg/mL 

8 Colorant alimentari 50 mg/mL 50 mg/mL 25 mg/mL 25 mg/mL 

 
9.- Incubar a 37ºC durant 16-20h. 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

Nom del grup 

5 6 

7 8 

Nom del grup 
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Resultats i discussió 
 
1.- Observeu les plaques i feu un recompte del nombre de colònies en les diferents 
plaques/seccions. Introduïu els resultats a la taula. Anoteu també els valors de la resta de 
grups. 

 

Placa/Secció Grup1 Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 Grup6 Grup7 Grup8 

LB         

MM/1         

MM/2         

MM/3         

MM/4         

MM/5         

MM/6         

MM/7         

MM/8         

 
2.- Quina és la tassa de mutació espontània de la soca? 
3.- Quin és l’agent mutagènic més fort? I el més feble?  
4.- Per què creixem la soca en una placa d’LB? 
 
Pensament crític 
 
5.- Un cultiu de Salmonella tiphymurium (his-) és inoculada en una placa d’agar que no conté 
histidina. No s’afegeix cap altre agent químic que puga ser mutagen. Després d’incubar la placa 
s’observen unes quantes colònies, quina pot ser l’explicació? 
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12.3. Prova pilot 
 

Exemple d’una de les proves de síntesi que es portaren a terme amb els clickers: 

 

1.- Què utilitzem per poder visualitzar els àcids nucleics en una electroforesi en gel 
d’agarosa? 

A. Tampó de càrrega 

B. Agent intercalant 

C. Blau de bromofenol 

D. TBE 

 

2.- Què és necessita per precipitar els àcids nucleics? 

A. Etanol i SDS 

B. Sal i EDTA 

C. Fenol i sal 

D. Sal i etanol 

 

3.-  La especificitat dels primers en una reacció de PCR depèn de:  

A. la concentració de sals 

B. la polimerasa que emprem 

C. la seqüència dels primers 

D. la concentració de sals i la seqüència dels primers 

 

4.-  Si volem separar dos fragments de DNA el més gran del quals és de 500 pb i el menor de 
250 bp utilitzaríem un gel d’un percentatge baix d’agarosa.  

A. Veritable 

B. Fals 
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5.- Les cèl·lules competents són aquelles que: 

A. no són susceptibles de ser transformades 

B. hem manipulat perquè puguem transformar-les 

C. són aquelles que han estat transformades 

D. cap de les anteriors 

 

6.- Per a que fem servir els gens de resistència a  antibiòtics en els laboratoris de Biologia 
Molecular?  

A. Per analitzar l’expressió gènica  

B. Com a control positiu de creixement 

C. Per seleccionar les cèl·lules transformades 

D. Per insertar el plasmidi en el genoma 

 

7.- La DNA polimerasa: 

A. polimeritza en sentit 5’3’ 

B. polimeritza en sentit 3’5’ 

C. polimeritza en sentit 5’3’ i tenen activitat correctora exo 3´5’ 

D. n’existeixen diferents que polimeritzen en altres sentits 

 

8.- En una reacció de PCR els primers són: 

A. de RNA, al igual que en la replicació 

B. de DNA, d’uns 60 nucleòtids  

C. de DNA perquè són més estables 

D. de cDNA, d’entre 18 i 25 nucleòtids 

 

9.- En referència als promotors: 

A. tots són induïbles 

B. es troben a 3’ dels gens 

C. són les regions on s’inicia la replicació 

D. són les regions on s’uneix la RNA polimerasa 
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10.- Què és la temperatura de fusió (Tm)? 

A. Temperatura a la qual el 50% de les molècules dels primers es troben    anellades a 
la cadena motlle 

B. Temperatura òptima de funcionament de la Taqpol 

C. Temperatura a la qual els primers s’anellen al DNA motlle 

D. Temps mitjà d’elongació de la polimerasa 

 

 

 

 

 



Annexos                                                                                                                                                         _ 

194 
 

12.4. Enquesta 
 
 L’enquesta que es va presentar en ambdós situacions  és la següent : 

 
Valoració de les classes practiques de Genètica Molecular 

Curs 2012-2013 

Grau:_________________   Grup:_____________ 

1. Llisteu les 5 paraules Claus dels conceptes més importants que heu aprés: 
 

2. “WOW factor” (Què us ha impactat més de les practiques?) 
 

3. Valoreu segons la vostra opinió personal els següents aspectes: 
(0= molt negatiu; 1=negatiu; 2=correcte; 3=bé; 4=molt bé; 5=excel·lent) 

 0 1 2 3 4 5 

Grau d’idoneïtat respecte al vostre coneixement previ i al contingut de 
teoria. 

      

Grau de satisfacció respecte a les vostres expectatives.       

Grau d’interès que us he despertat en aquesta àrea de coneixement.       

Grau de idoneïtat de la complexitat dels conceptes explicats (0=massa 
difícil/fàcil; 5=idoneïtat excel·lent). 

      

En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a terme pel 
professor/a de l’assignatura. 

      

La manera de desenvolupar l’activitat docent aconsegueix motivar 
l’alumnat. 

      

Transmet amb claredat els continguts de l’assignatura.       

L’activitat docent ha permès complir el programa de l’assignatura.       

Les activitats d’avaluació proposades pel professor/a han estat 
adequades a l’assignatura. 

      

El material d’estudi i de consulta proposat (bibliografia, documents, 
recursos didàctics, etc.) ha estat útil per a l’aprenentatge de  
l’assignatura. 

      

Manté un bon clima de comunicació i relació amb l’alumnat.       

Valoració globals de les pràctiques.       

Comentaris per destacar positivament o negativament de les pràctiques: 
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13.5. PAT de Ciències Biomèdiques 

 A continuació es mostra la documentació que ens va facilitar el coordinador del PAT de 

Ciències Biomèdiques, el Dr. Bru Cormand. 
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12.6. Relació mentora-mentoritzada 
 
 12.6.1. Carta de compromís 
 

Document de compromís i pla de treball 

Mentora: Dra. Sílvia Atrian Ventura 

Mentoritzada: Elena Jiménez Martí 

Assignatura: Genètica Molecular (pràctiques) 

Compromís de treball conjunt 

Tant la mentora com la mentoritzada es comprometen a realitzar un treball conjunt de 
seguiment de la tasca que s’està duent a terme al llarg de les diverses sessions del màster, així 
com a opinar, discutir i consolidar idees que puguen ser útils per a la aplicació dels diferents 
tallers i exposicions del màster en l’àmbit de l’assignatura que la mentoritzada imparteix. 
Donat a què l’assignatura que imparteixen la mentora i la mentoritzada és la mateixa, però en 
les seues dues vessants, teoria i pràctiques corresponentment, intentarem fer l’aplicació 
d’aquestes idees en ambdues, d’una manera més teòrica en la teoria i ficar-les en pràctica en 
les sessions pràctiques de l’assignatura. 

Pla de treball de la mentoria, amb el calendari previst 

Proposem  fer una reunió mensual, cap a final de mes, sent la primera reunió el 
divendres 28 d’octubre. En aquestes reunions tractarem de comentar el què s’ha vist i fet en 
els diversos tallers que s’ha dut a terme durant el mes corresponent i de quina manera es 
podrien aplicar.  

Calendari previst de les reunions mentora-mentoritzada:  

- 2011: 28 d’octubre, 25 de novembre i 16 de desembre 

-2012: 27 de gener, 24 de febrer, 23 de març, 20 d’abril, 25 de maig i 29 de juny 

Proposta d’una data disponible 

Com a possible data per a la primera reunió entre la comissió de seguiment i la parella 
de mentor-mentoritzat es proposa el divendres dia 4 de novembre, cap a les 11.30 del matí. 
Després d’aquesta data serà impossible reunir-nos, donat que la mentora estarà a fora del 
país. 

I perquè així constí, 

       Mentora      Mentoritzada 

 

 

 

Dra. Sílvia Atrian     Elena Jiménez   
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 12.6.2. Actes reunió  
 
1a reunió 
 
Data: 13.XII.2011 

Lloc: Despatx Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 30 minuts 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian i Elena Jiménez 

Temes tractats: 

Al llarg d’aquesta reunió es va tractar sobre diversos temes: 

- comentarem la reunió de seguiment amb el Dr. Sebastián Rodríguez i comentarem l’esborrany 

de l’acta que ens va enviar. 

- comentarem com fer un poc la carpeta docent, i quin seria el format a elegir per fer-la. 

- parlarem sobre les sessions a les que havia faltat del màster (per haver estat de baixa) i com ho 

anàvem a intentar solucionar. 

- vaig explicar-li a Sílvia la sessió de microteaching (dintre del taller de DAC), de quins eren els 

conceptes a explicar i com anava a desenvolupar-se la sessió. 

 

Acords: 

Els acords als que arribarem foren: 

- Corregírem l’acta de la reunió de seguiment i em vaig quedar encarregada de reenviar-se-la a 

Sebastián. 

- Sobre la carpeta docent decidirem que un format electrònic seria adequat, però no la creació 

d’una pàgina web o semblat, ja que jo no sé fer pàgines web i implicaria molt més treball, amb els 

conseqüents entrebancs que pogueren sorgir al llarg de la creació de la carpeta. Intentar tindre 

un esborrany dels primers tallers. 

- Vaig quedar encarregada de parlar amb Juan Antonio Amador sobre les sessions del màster a les 

que no vaig acudir i de quina manera podia compensar la no-assistència. 

- Estiguérem d’acord en el tema del microteaching i a Silvia li va semblar bé l’estructuració de la 

sessió. Quedàrem que quan tingués el vídeo el miraríem conjuntament i el comentaríem. 

 

Temes per a la propera reunió: 

- Parlar sobre el què em comentaren sobre els sessions del màster a les quals no vaig assistir. 

- Revisar l’esborrany de la carpeta docent. 

- Visualitzar i comentar el vídeo del microteaching. 
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2a reunió 
 
Data: 10/II/2011 

Lloc: Despatx Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 30 minuts 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian i Elena Jiménez 

Temes tractats: 

Durant aquesta sessió hem parlat: 

- Carpeta docent. Li comentí a Sílvia que ja he començat a fer la carpeta docent, encara 

que es complicat aplicar les noves idees del màster a la docència impartida, perquè, a més 

a més de la coordinació de la docència, les classes pràctiques de la manera que estan 

dissenyades no donen molt de joc per modificar-les.  

- Informí a Sílvia de la resposta dels diferents professors en referència a les sessions a les 

quals no vaig poder assistir. 

- Com que encara no he rebut el vídeo del microteaching, hem deixat aquest tema per a la 

propera reunió. 

 

Acords: 

Els acords als que arribarem foren: 

- De nou quedàrem que quan tingués el vídeo del microteaching el miraríem conjuntament i 

el comentaríem. 

- Comentar, amb el coordinador de les pràctiques de la assignatura, quines modificacions 

de les que pensem sobre les pràctiques es podrien fer de cara al curs vinent.  

- Mirar la possibilitat de donar alguna classe o seminari en les sessions de teoria al llarg del 

curs vinent. 

 

Temes per a la propera reunió: 

- Visualitzar i comentar el vídeo del microteaching. 

- Comentar el què parle amb el coordinador de les pràctiques sobre la docència l’any que 

vinent. 
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3a reunió 
 
Data: 13.III.2012 

Lloc: Despatx de la Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 35 min 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian, Elena Jiménez 

 

Temes tractats: 

 

En aquesta sessió hem parlat sobre els canvis que he estat pensant per a les pràctiques del curs 

vinent: 

              - Introduir un qüestionari previ a les pràctiques per establir el nivell inicial dels alumnes 

sobre les pràctiques a dur a terme 

              - Modificació del quadern de pràctiques per a introduir les competències que va a ser 

treballades i com serà l’avaluació. 

              - Proposta de canvi del mètode d’avaluació de les pràctiques. 

              - Tenim pendent la visualització del vídeo del microteaching. 

              - Comentarem la normativa d’avaluació del màster: l’avaluació no és només la carpeta 

docent, si no que hem de tindre aprovats cadascú dels tallers per poder presentar-la, amb el que 

necessitem assistir a totes les classes, i si faltem ha de ser de manera justificada. 

 

Acords: 

 

            - Respecte als canvis a introduir en les pràctiques, estem d’acord en què es poden realitzar 

gairebé tots els proposats, exceptuant-ne el canvi en el mètode d’avaluació. De totes maneres, 

abans de fer cap canvi em proposa parlar-ne de tots ells amb el coordinador de les pràctiques. Així 

que em compromet a parlar amb ell i comentar amb ella de nou com quedarien els canvis. 

            - Buscar un moment per veure el vídeo. 

            - Intentar no tindre cap classe l’any vinent ela mateixos dies que les sessions de màster. 

 

Temes per a la propera reunió: 

 

             - Comentar com he quedat en el coordinador de pràctiques. 

             - Portar un esborrany de la carpeta docent. 
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4a reunió 
 
Data: 20.IV.2012 

Lloc: Despatx de la Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 15 min 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian, Elena Jiménez 

 

Temes tractats: 

           - Vaig parlar amb el coordinador de pràctiques i hem quedat que si que és fàcil introduir un 

qüestionari previ a les pràctiques via moodel, per tantejar als alumnes. Parlarem també de la 

remodelació del quadern de pràctiques per introduir competències i els criteris d’avaluació. També 

ho introduirem per al quadern de pràctiques de l’any vinent, però ja ho farem més avant. 

          - En el tema de l’avaluació el coordinador de pràctiques estava d’acord en mi en què seria 

més lògic avaluar-les al final de les mateixes i no el dia de l’examen final, però per la quantitat de 

grups, pensem que és inviable, si es fa amb el format que hi ha ara (preguntes tipus test). Podria 

canviar-se la manera d’avaluar, però Sílvia pensa que no seria possible actualment perquè té altres 

implicacions, no sols en pràctiques. Així que pensàrem en una situació intermitja: seguir fent les 

preguntes tipus test el dia de l’examen de teoria i incloure alguna activitat d’avaluació (semblant a 

les que fem en pràctiques) l’últim dia de pràctiques i fer una correcció entre iguals, malgrat després 

fem nosaltres una revisió de la correcció, perquè així ells ja saben quins són els seus punt dèbils de 

cara a l’examen.  

         - Pròxima reunió amb el tutor de seguiment de la carpeta docent. 

 

Acords: 

         - Per a finals de juny tindre fet el qüestionari i les diferents propostes d’activitats d’avaluació i 

canvi del quadern de pràctiques. 

         - La reunió queda establerta per al pròxim dia 5 de maig a les 12 en el despatx de la Dra. 

Sílvia Atrian. 

         - Com que la carpeta docent va un poc retardada, quedem que mirarem l’esborrany el dia de 

la reunió amb el tutor.  

 

Temes per a la propera reunió: 

             - Quedem a l’espera de la reunió amb el tutor per planificar la propera reunió. 
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5a reunió 
 
Data: 1.VI.2012 

Lloc: Despatx de la Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 25 min 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian, Elena Jiménez 

 

Temes tractats: 

           - Comentàrem la reunió que tinguérem amb el tutor del màster (Sebastián Rodríguez) i l’acta 

que ens va passar. Estiguérem d’acord amb tos els aspectes de la mateixa. 

         - A la vista del treball que queda per realitzar de la carpeta docent i el relacionat amb la 

recerca, decidim que definitivament la carpeta docent serà en format paper (pdf). Concretem que 

per la primera setmana de setembre ha d’estar acabada, perquè ens done temps de repassar-la de 

manera conjunta i que Sílvia puga avaluar-la tranquil·lament. 

         - En referència a les actuacions que quedaven pendents de la reunió anterior, decidirem que 

em reuniria amb el coordinador de les pràctiques a final del mes de juny i li presentaria la proposta 

en ferm del nou quadern de pràctiques incloent la nova pràctica, les activitats prèvies i d’avaluació. 

 

 

Acords: 

         - Tindre la carpeta finalitzada per a la primera setmana de setembre. 

           - Concretar una reunió amb el coordinador de pràctiques i comentar en la pròxima reunió a 

quins acords arribem. 

         - Com que la carpeta docent va un poc retardada, quedem que mirarem l’esborrany el dia de 

la reunió amb el tutor. 

  

Temes per a la propera reunió: 

 

          - Revisió de la carpeta docent. 

.........- Acords als què he arribat amb el coordinador de les pràctiques. 
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6a reunió 
 
Data: 3.IX.2012 

Lloc: Despatx de la Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 40 min 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian, Elena Jiménez 

 

Temes tractats: 

           - Carpeta docent: li explique a Sílvia quina és l’estructura de la carpeta docent que finalment 

he escollit. Revisem els diferents tallers i comentem les dificultats dels mapes conceptuals, no el fet 

de fer-los sinó el de poder ser entesos correctament per una altra persona diferent a l’autor dels 

mateixos. Decidim introduir una mena de síntesi d’un parell de frases en la reflexió del taller per tal 

d’explicar un poc el mapa conceptual. Queden algunes coses pendents de fer per acabar la carpeta, 

reflexió final i aspectes relacionats amb la correcció. 

         - Comentem la reunió que vaig tindre abans de les vacances d’estiu amb el coordinador de les 

pràctiques. El quadern li va semblar bé, i decidirem que introduiríem la nova pràctica sempre i quan 

fos capaç de ficar-la en marxa abans de presentar el pla docent de l’assignatura, si no quedaria la 

possibilitat de fer-la en un sol grup com a pràctica pilot. A dia d’avui no he pogut ficar en marxa la 

pràctica que volíem introduir, per impossibilitat de trobar el material de partida per poder dur-la a 

terme (la soca de Salmonella que necessitem no la trobem), per tant, hem decidit que si per 

aconseguim que funcione la pràctica abans que acaben les sessions amb els diferents grups 

d’alumnes ho introduirem, malgrat sols siga en un grup, per veure si és factible realitzar-les en el 

següent curs. 

El tema de l’avaluació també el tractarem i quedarem en què el més adient és fer uns quants grups 

pilots amb l’avaluació tipus test l’últim dia de pràctiques amb els clickers que té la Facultat de 

Biologia, sense que tingués validesa. Aquests alumnes també farien l’avaluació igual que la resta i 

compararíem els resultats. En funció de la valoració (positiva o negativa) d’aquest plantejament de 

l’avaluació aleshores ja ho implantaríem (o no) per l’altre curs i ho ficaríem al pla docent de 

l’assignatura. Sílvia està d’acord i ho deixem pendent dels resultats del grup pilot i de l’avaluació. 

         - Començament del màster aquest any i assignatures en les que done docència en el curs 

2012-2013. 

 

Acords: 

         - Passar-li tota la carpeta ja acabada i corregida per al divendres 14 com a tard, perquè tinga 

temps de fer l’avaluació. 

           - Comentar com quede en la ficada en marxa de la nova pràctica, tant a ella com al 

coordinador de pràctiques. 

         - Començar amb la instal·lació del software dels clickers i aprendre com funciona. 
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Temes per a la propera reunió: 

 

          - Comentar com ha anat el principi de curs i quina és la valoració de la meua carpeta docent, 

per part de Sílvia i per part del tutor.  

.........- Resum de com estic avançant en la pràctica nova que volem introduir. 

          - Parlar de la instal·lació i funcionament dels clickers. 
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7a reunió 
 
Data: 26.X.2012 

Lloc: Despatx de la Dra. Sílvia Atrian 

Durada: 20 min 

Persones participants: Dra. Sílvia Atrian, Elena Jiménez 

 

Temes tractats: 

          - Comente el que hem fet en les primeres sessions del màster. Per motius de treball Sílvia no 

ha pogut assistir a les dues primeres sessions que eren conjuntes i li explique el que ferem. Li 

comente la sessió amb el Vice-rector de professorat i la que tinguérem sobre l’observació de la 

pràctica docent. També la d’avaluació de la carpeta docent, malgrat esperava una descripció un poc 

més personalitzada de cadascuna de les carpetes no  va ser així. L’avaluació de la carpeta ens la fa 

el nostre tutor i per saber els comentaris ens hem de reunir amb ell. Així que estem a l’espera que 

es fique en contacte amb nosaltres per reunir-nos. 

          - Estic tenint molt problemes en la nova pràctica que volem ficar en marxa. Segurament ho 

deixarem passar i ho intentarem de nou per al curs vinent perquè no tenim temps material per 

acabar de ficar-la en marxa i preparar un grup pilot. De totes maneres seguiré intentant-ho i es 

feina que tenim avançada per l’any vinent. 

          - El tema dels clickers continua avant, li comente a Sílvia que he quedat per al mes vinent 

amb el coordinador de les pràctiques per discutir les possibles preguntes i quin o quins grups fer la 

prova. 

          

 

Acords: 

         - Estar pendent del correu per coordinar la reunió amb el tutor del màster i així parlar de la 

carpeta docent. 

         - En relació a l’observació de la pràctica docent, per incompatibilitat d’horaris decidim que siga 

una companya qui em faça l’observació i que després de la primera observació ens reunirem per 

analitzar-la i fer el pla de treball a millorar (l’observació serà el dia 24 d’octubre i decidim que l’altra 

setmana quedarem per analitzar-la) 

           - Mantenir-la informada dels acords que arribe amb el coordinador de pràctiques sobre el 

tema de l’avaluació amb els clickers. 

         - Intentar solucionar els problemes de la nova pràctica a introduir. 

 

Temes per a la propera reunió: 

 

          - Com ha quedat l’observació de la pràctica docent, quin és el pla a seguir i quan tornarem a 

fer la segona observació. 
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        – Si ja hem tingut la reunió amb el tutor, comentar-la que ens ha paregut. 

        - Clickers i avaluació. 

        - Resum de com estic avançant en la pràctica nova que volem introduir. 
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Reunions següents 
 

Les reunions a partir del mes de novembre amb la mentora no han estat específiques 

del màster. Com que ens solem reunir el grup de recerca cada 15 dies, aprofitàvem aquestes 

reunions per comentar el temes relacionats amb el màster, i donada la informalitat d’aquestes 

reunions no es procediren a fer actes de les mateixes. 

Els temes tractes estaven relacionats amb els diferents tallers impartits, així com dels 

altres tallers complements de formació que vaig dur a terme. 

 

 


