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MOOC 

(Massive Open Online Course)
• Públic potencial (10000 – 20000?)
• Idioma i plataforma
• Perfil
• Feina a fer 
• Seguiment, dinamització (Fòrum)
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(Massive Open Online Course)
• Vesant traslacional (des de conceptes bàsics de 

farmacometria a cóm saber llegir i interpretar 
correctament un prospecte)

• Interacció amb els alumnes les 24 h
• Disseny àgil de les activitats
• Avaluació

– Adequada, factible, còmode, etc..

• Grau de Certificació

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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• Questions prèvies del Material:
• Organització del Curs

– Presentacions (Lectures)
– Material suplementari i bibliografia
– Propietat intelectual
– Activitats i avaluació
– Accès discapacitats

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 



Module I. Session 3. Distribution of drugs in the body. Binding of drugs to plasma proteins.

� B. Capillary structure:

-Surface area

-Time for exchange

-↑vascular branching

-↓velocity of flow

Endothelial cell layer 

Placenta is the membrane separating: 

Fetal blood ‖ Maternal blood

1

1CC BY 3.0: http://cnx.org/content/m46431/latest/2614_Fenestrated_Capillary.jpg
2CC BY user: PigSauce:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blood_vessels_brain_01.png
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3CC BY NCSU: http://wikis.lib.ncsu.edu/index.php

Slit junctions 
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Qüestions prèvies del Material:
• La Plataforma

– Udacity (Sebastian Thurn, Silicon Valley, USA)
– Coursera (Mountain View, USA)
– Miríada X (Telefónica/Universia, Iberoamérica)
– Aprendo (UNED/Telefónica/Universia)
– Open edx (Stanford, Google, etc.)
– Edx.org (MIT; Harvard)
– Futurelearn (Open University, UK)
– Canvas Network, Unimooc
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• La creació del curs “Principles in Pharmacology and Therapeutics
• 1.- Recerca i arxiu indexat del material audiovisual. 01/01/14 - 30/04/14.
• 2.- Classificació i adequació per blocs del material audiovisual. 01/03/14 -

30/06/14.
• 3.- Elaboració del material d’avaluació (Quizzes; Match to match; Multiple 

choice questions; ...) 01/04/14. Final 31/07/14.
• 4.- Elaboració i revisió de presentacions (format ppt/pptx). 01/02/14 -

30/06/14.
• 5.- Elaboració de graelles de correcció del material d’avaluació. 01/04/14 -

30/06/14.

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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• Module one
• Session 1
• What is Pharmacology? What is Therapeutics?. History of drugs. General concepts in Pharmacology. 

• Session 2
• General pharmacokinetics: movement of drugs across cell membranes. Routes of administration and drug 

absorption. Bioavailability.

• Session 3
• Distribution of drugs in the body. Binding of drugs to plasma proteins.

• Session 4
• Drug metabolism. Phase I and II. Induction and inhibition of drug metabolism. Half-life

• Session 5
• Drug excretion. Renal and biliary drug excretion. Drug clearance

• Session 6
• General pharmacodynamics: drug targets and mechanisms of drug action. Receptor pharmacology. Agonists, 

partial agonists and antagonists. Dose-response curve

• Session 7
• Pharmacogenetics and pharmacogenomics. Clinical cases and importance in therapeutics.

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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• Module two
• Session 8
• General drug toxicity: Adverse drug reactions (ADR). Classification: Dose-related and non dose-related reactions. 

Drug- interactions.

• Session 9
• Cardiovascular drug toxicity. QT-interval and drugs. 

• Session 10.
• Tolerance. Drug withdrawal. Drug dependence.  Addiction and drugs of abuse.

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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• Module three
• Session 11
• Drug development. Preclinical testing. Safety pharmacology.

• Session 12
• Clinical phases in drug development. The clinical trial. Pros and cons. Randomization. Design and ethics in clinical 

investigation. Metanalysis. Pharmacovigilance.

• Session 13
• Principles in pharmacoeconomics. The risk-benefit ratio in drug development

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 



J Camarasa

• Module four
• Session 14
• Pediatric pharmacology. Use os drugs in neonatal and pediatric patients. Pediatric dose calculation. 

Pharmacokinetics in pediatrics.

• Session 15
• Geriatric pharmacology. Pharmacokinetics/pharmacodynamics in older patients. Polimedication. Drug adverse 

reactions in geriatric population.

• Session 16
• Pharmacological approach to analgesic and anti-inflammatory drugs

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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Personal participant
De forma directa:

- 2 Professors
- 2 Becaris
- Servei d’Audiovisuals UB
- 1 Locutor

De forma indirecta:
- CRAI (I. Labastida)
- Grup Adaptabit UB

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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Module I. Session 2. General pharmacokinetics: Drug absorption and routes of administration.

Bioavailability. Movement of drugs across cell membranes.

� Learning Objectives:

� Relate the route of administration to the actions of a drug, and define some of 

them.

� Identify at least four dosages forms.

� Define absorption and bioavailabity and their relevance in drug action.

� Explain the main transport systems involved in absorption.



J Camarasa

• Exemple d’una part del video de la Sessió
3 del mòdul 1

http://youtu.be/UZ_IRGvwGs0

MOOC
Principles of Pharmacology and Therapeutics 
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Facultat de Medicina



INICIS AL 200-2012 COM A 
BLENDED COURSES UNIVERSITARIS

INCREMENT I GLOBALITZACIÓ EN
PLATAFORMES GLOBALS



MOOCs: ANYONE, ANYTIME, ANYWHERE



Image Giulia Forsythe http://www.flickr.com/photos/gforsythe/8028605773/>

Menor aprofundiment de conceptes

Fàcil accés a recursos globals

Col·laboració internacional

Fomenta l’aprenentatge actiu

Discussions en forums

No exam fever

Peer evaluation

Classes de les més prestigioses
universitats, sense ser alumne

Manca de resolució de dubtes
en temps real

Limitat en cursos amb part pràctica

Mètodes d’avaluació

Qualitat molt dispar



Prestigioses Universitats en múltiples plataformes



NOVEMBER 27th, 2014
PORTO DECLARATION ON EUROPEAN MOOCs

No accés a qui més necessita (perfil universitari classe mitjana)

Elimina barreres d’accés (lloc i temps)

Cridada a la col·laboració europea

Necessari suport institucional

Necessària major
col·laboració interuniversitària



SOSTENIBILITAT

Repte: generar ingressos

Reconeixement de crèdits?

Qualitat suficient?

Actualment, més bé…

Branding & Marketing

Transmissió del coneixement

Tecnology-enriched tradicional 
teacher-centred instruction

Los xMOOC

Menor interacció col·lectiva

PEDAGOGIA

Disseny pedagògic lliure

TAXES D’ABANDONAMENT

80-95% en MOOCs oferts per Stanford, 
MIT i UC Berkley

REPTES DELS MOOC’s



8… o “auditar” els cursos de manera gratuïta (sense cer tificat)

Opció a l’alça: Cursos d’e specialització (de pagament)



9

Noves propostes de negoci

Sorgeixen noves propostes de 
negoci arrel dels MOOC, com a 
MOOC2DEGREE: reconeixement 
com a crèdits inicials del graus 
universitaris
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http://www.coursetalk.com
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QUIN BENEFICI OBTENEN AQUESTES PLATAFORMES?



QUÈ GUANYEN LES UNIVERSITATS COL·LABORANT EN AQUEST ES PLATAFORMES?

Branding

Visibilitat

Marketing

Internacionalització



Experiència a la Facultat de Medicina

IMPLANTACIÓ CURS 2013/2014

BLENDED COURSE 2014/2015 (PART TEÒRICA)
DOBLE D’ALUMNES MATRICULADOS

NOMÉS 20-30% ACUDEIXEN PRESENCIALMENT A LA PART TEÒ RICA
BON SEGUIMIENT AMB ADEQUAT SUPORT AL CAMPUS VIRTUAL



MIJTANS ACTUALS A LA FACULTAT DE MEDICINA

DES DE 09/2014 DISPOSEM DE

GRABACIÓ DE CLASSES EN ESTUDI



CAP A ON VOLEM CAMINAR?
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FACULTAT DE PSICOLOGIA

Avaluació de les practiques en centres

en el Grau de Psicologia

Dra. M. Victòria Carreras i Archs
Vicedegana Facultat Psicologia

1



PRÀCTIQUES EN EL GRAU DE PSICOLOGIA

Les Pràctiques en Centres del Grau de Psicologia és una 
assignatura obligatòria, amb una assignació de 12 
crèdits ECTS.

Per a poder matricular-se cal que l’alumnat  tingui 
un mínim de 162 crèdits ECTS obligatoris del grau en 
Psicologia aprovats el curs anterior al de matriculació.

Dra. M. V. Carreras. Vicedegana Facultat Psicologia. UB



AVALUACIÓ: INFORMACIÓ AL CAMPUS VIRTUAL

1. Les activitats desenvolupades per l’estudiant dins del centre (avaluades pel 
tutor o tutora de centre mitjançant un qüestionari estandarditzat).

2. La memòria o l’informe de practiques que, obligatòriament l’estudiant ha de 
presentar al tutor o tutora de la Facultat.

Es imprescindible, per a ser avaluat/da, que l’alumnat trameti la 
Memòria de Practiques a l’espai habilitat en el mateix Campus.

Els criteris d’elaboració i d’avaluació de la memòria de pràctiques, els teniu en 
aquest mateix Campus. 

Per a més informació podeu consultat el Pla Docent de l’assignatura.

IMPORTANT: L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte 
dos criteris:



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ 

AVALUACIÓ 
CENTRE

AVALUACIÓ FACULTAT

Si la valoració es positiva, aleshores cal 
lliurar Memòria de practiques 

Si la valoració es negativa, les 
pràctiques estan suspeses

QUALIFICACIÓ FINAL = Mitjana qualificació centre + qualificació facultat 

Qüestionari 
estandarditzat

Rubriques 
valoració Memòria 
i Checklist per MH

Criteris per 
l’elaboració 

de la 
Memòria



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ

1. DADES GENERALS : Nom alumne/a, Centre, Tutor, període realització prà ctiques, 
numero d'absències sense justificar i justificades, ........

2. VALORACIÓ DEL ACOMPLIMENT PROFESSIONAL BÀSIC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Regularitat en l’assistència

Puntualitat i acompliment d’horaris

Acompliment de tasques 
encomanades
Coneixement i acompliment de 
normes del Centre
Respecte a la confidencialitat i 
normativa ètica
Altres (en cas necessari especificar 
quina)
PUNTUACIÓ  GLOBAL: 
(Acompliment professional bàsic)



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ

3. VALORACIÓ DE LES APTITUDS/CAPACITATS PROFESSIONA LS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitat d’empatia

Capacitat d’organització i 
planificació
Capacitat de treball en 
equip/adaptació
Capacitat d’analitzar 
resultats/resoldre problemes
Responsabilitat/maduresa

Capacitat d’aplicació de 
coneixements
Capacitat d’elaborar informes

Sentit crític

Altres (en cas necessari especificar 
quina)
PUNTUACIÓ GLOBAL: 
(Aptituds/Capacitats professionals)



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ

4. VALORACIÓ DE LES ACTITUDS/DISPOSICIONS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Correcció en el tracte amb l’usuari

Respecte i discreció en la 
comunicació i ús dels resultats 
obtinguts
Interès per activitats/per aprendre

Motivació/participació en activitats 
voluntàries
Iniciativa

Autonomia

Altres (en cas necessari especificar 
quina)
PUNTUACIÓ GLOBAL:
(Actituds)



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ

5. VALORACIÓ DELS CONEIXEMENTS (PREVIS I ADQUIRITS)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coneixements generals 
previs
Coneixements específics 
útils per a l’activitat 
concreta del Centre
Aprenentatge d’habilitats 
en el Centre
Aprenentatge de tècniques 

Aprofitament (maduresa 
professional) en el Centre
Altres (en cas necessari 
especificar quina)
PUNTUACIÓ GLOBAL:
(Coneixements)



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ

6.  VALORACIÓ COMPETENCIES TRANSVERSALS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitat per assumir 
responsabilitats 
Capacitat d’autocrítica

Sap obtenir informació de forma 
efectiva a partir de llibres i revistes 
especialitzades
Es capaç d’obtenir informació de 
forma efectiva d’altres persones
Capacitat per relativitzar les pròpies 
frustracions
Capacitat per adaptar-se a noves 
situacions
Capacitat per valorar l’actuació 
personal i conèixer les pròpies 
competències i limitacions
Altres (en cas necessari  especificar 
quina)
PUNTUACIÓ GLOBAL:
(Competències transversals)



CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ

7. ASPECTES QUE CALDRIA QUE L’ALUMNE/A MILLORÉS PER  A 
LA POSSIBLE PRÀCTICA PROFESSIONAL EN AQUEST/A 
CAMP/AREA DE TREBALL:

8. VALORACIÓ GLOBAL: ACOMPLIMENT, ACTITUD I 
DESENVOLUPAMENT DE TASQUES, HABILITATS, CONEIXEMENT S I 
COMPETENCIES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. OBSERVACIONS/COMENTARIS  A LA QUALIFICACIÓ 
FINAL



CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA “ 
PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA



CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA 
“ PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA



4.  CONTINGUT DE LA MEMÒRIA/INFORME DE PRÀCTIQUES EN 

CENTRES   

a) Abstract o Resum de la memòria (màxim 1 pàgina) 

b) Índex amb paginació 

c) Descripció del centre col·laborador (Màxim 1 pàgina): 

Dades bàsiques del centre/institució 

Organigrama 

Característiques principals 

Característiques del servei, si escau,  on s’ha realitzat la pràctica 

d) Descripció i desenvolupament de l’experiència pràctica (Màxim 7 pàgines) 

Descripció dels objectius a assolir encomanats a l’estudiant 

Característiques del subjectes amb els que s’ha treballat 

Tasques desenvolupades 

Cronograma de la planificació prevista 

Descripció de cada tipus d’activitat en les que s’ha participat 

Anàlisi de les actuacions, valoració objectiva i personal de la feina desenvolupada 

Si s’escau, aportacions empíriques de les tasques realitzade 

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA 
“ PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA



e) Valoració personal de l’experiència (Màxim 1 pàgina) 

Expectatives prèvies abans d’arribar al centre i com s’han modificat 

Aprenentatges assolits 

Valoració global del període de pràctiques 

f) Altres comentaris o suggeriments, incloent-hi propostes de TFG (Màxim 2 pagines) 

  

g) Referències bibliogràfiques o bibliografia (opcional) (normativa A.P.A). Es pot consultar les 

següents adreces:  

http://apastyle.org/ 

 http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx#Bibliography 

http://www.udg.edu/tabid/11972/language/ca-ES/default.aspx 

o també, s’accepta normativa Vancouver 

  

h) Annexes (signats pel tutor professional/de centre). Per exemple: 

Histories clíniques 

 Informes 

Fotos 

Diaris 

etc. 

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA 
“ PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA



RUBRIQUES PER A L’AVALUACIÓ  DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA “ 
PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA



Qualificacions
Nota tutor del centre de pràctiques (numèrica amb un decimal)
( màxim 10 punts)

Nota de la memòria (numèrica amb un decimal) (màxim 10 punts)

Nota final actes de les pràctiques en centres (promig de les dues 
anteriors) (màxim 10 punts)

QUALIFICACIONS DEFINITIVES

Observacions:

Signat (Tutor/a)

Cal entregar una copia d’aquest document juntament amb les actes signades a la Unitat de Coordinació Docent del Pràcticum

INFORME FINAL VALORACIÓ PRÀCTIQUES



MATRICULA D’HONOR



MATRICULA D’HONOR





VIII TROBADA DE PROFESSORAT
DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Facultat de Medicina de la U.B.
5 febrer 2015

Avaluació de les pràctiques clinico-assistencials i 
professionalitzadores



Mini-CEX. Resultats en dos escenaris 
diferents (2014). 

Josep M. Grau
Catedràtic de Medicina

Coordinador de Semiologia General 



Mini-CEX (mini-clinic evaluation exercise) . Història. 

-Tècnica ampliament usada (post-grau) a U.K.
-U. Southampton (2004-5) Grau

-Mini-Cex en lloc d’avaluació “llarga”
-Cada alumne 3 vegades (prof. diferent) en 5 escenaris diferents
-Sense entrenament previ
-Examinadors: instruccions escrites i videos
-Gairebé 3.500 mini-CEX
-Conclusions:

-Gran utilitat per valorar la “trobada clínica”
-Punts forts: fidelitat, mostra gran, validesa percebuda, 

observació formativa, feed-back

Hill F, Kendall K, Galbraith K, Croslley J. Implementing the under graduate mini-CEX: a tailored
approach at Southampton University. Medical Education 2009;43:326-34



Mini-CEX (mini-clinic evaluation exercise) . Història. 

-Estudiants: (comentari frequent)
-Crec que es millor (el mini-CEX) perquè se centra en el que
necessites saber com a metge, és a dir, com obtenir una història
clínica, com explorar bé un pacient i com iniciar el plantejament
diagnòstic, mentres que en una avaluació “llarga” el que es pretén
es saber la profunditat de coneixement i d’estudi d’una malaltia
en concret.

Hill F, Kendall K, Galbraith K, Croslley J. Implementing the under graduate mini-CEX: a tailored
approach at Southampton University. Medical Education 2009;43:326-34



Mini-CEX. Resultats en dos escenaris diferents (2014). 

Hill F and Kendall K. Adopting and adapting the mini-CEX as an undergraduate assesment
and learning tool.The Clinical Teacher 2007; 4:244-248

INTRODUCCIÓ:
Mini-CEX (clinical evaluation exercise) (2002) ABIM
Southampton (2004)

-Interacció estudiant-pacient; dimensions predeterminades; 
diferents escenaris i feed-back inmediat
- Historia, exploració física i interacció estudiant-pacient

EXPERIÈNCIA PILOT (2) A LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.B.
(sense repercussió acadèmica ¡¡¡)







COMPONENTE COMPETENCIAL DESCRIPCIÓN DEL PERFIL SATISFACTORIO

Anamnesis - Facilitación de las explicaciones del paciente

- Entrevista estructurada

- Preguntas adecuadas para la obtención de la información

Exploración física - Secuencia sistemática

- Explicación al paciente del proceso de exploración

- Sensible a la comodidad y privacidad del paciente

- Exploración apropiada a la clínica

Profesionalidad - Presentación del estudiante

- Respeto y creación de un clima de confianza

- Aspecto correcto en la indumentaria

- Atención a las necesidades del paciente (confort y confidencialidad)

Juicio clínico - Orientación diagnóstica adecuada con diagnóstico diferencial

- Realización de un plan terapéutico coherente con el diagnóstico

- Indicación de los estudios adecuados al caso 

Habilidades comunicativas - Uso de un lenguaje comprensible y empático

- Exploración de las perspectivas del paciente

- Información y acuerdo de un plan de seguimiento

Valoración global - Demostración de juicio clínico, capacidad de síntesis y resolución mediante la valoración de 

los riesgos y beneficios en el plan terapéutico 

Definició de les competències



•Saber obtenir una història clínica completa (anamnesis)
•Saber fer una exploració física completaque inclou:constant vitals, aspecte general del pacient, pell
i fàneres, adenopaties, exploració mamaria, una exploració dels aparells respiratori, cardiocirculatori,
d’abdomen, locomotor i del sistema nerviós.
•Conèixer i emprar la informàtica per consultar dades de història i exploracions complementàries. Aquest
vessant serà probablement diferent a cada hospital, pels diferents sistemes operatius, de magatzematge i de
visualització d’imatges.
•Saber interpretar una radiografia de tòrax i altres exploracions d’imatge.
•Saber interpretar un ECG amb reconeixement de ritme sinusal, blocatges, creixement i hipertrofies i dades de
isquèmia.
•Saber interpretar el resultats del que es considera una analítica general bàsica.
•Saber-se comunicar amb el pacient i el seu entorn, de forma clara, ordenada,eficient i
respectuosa.
•Saber-se relacionar amb la resta de l’equip assistencial.
. Conèixer els aspectes ètics de la relació assistencial

SEMIOLOGIA GENERAL I PROPEDÈUTICA CLÍNICA.
ÈTICA MÈDICA.

Objectius a assolir en l’estada clínica



La millor manera d’estalviar en Salut és………

FER UNA BONA HISTÒRIA CLÍNICA i….
LA CONSEQÜENT EXPLORACIÓ FÍSICA



N Engl J Med
21 Oct 2010

Agitació de causa
urològica i no
neurològica







Mini-CEX. Resultats en dos escenaris diferents (2014). 

Distribució de tutors, observacions i estudiants per assignatura 

Assignatura Tutors Observacions (O) Estudiants (E) O/E

Semiologia (3er) 6 47 16 2,9

Aparell respiratori
C.Toràcica (4rt)

5 8 6 1,3

Nefrologia/
Urologia (5é)

2 9 5 1,8

TOTAL 13 64 27 2,4

Assignatura Tutors Observacions (O) Estudiants (E) O/E

Estada clínica. 
Pràctiques
tutelades (6é curs)

9 23 8 2,9



Assignatura Temps emprat(min) Satisfacció (1-10)
Observació Feed-back Tutor Estudiant

Semiologia i Propedèutica 13 (4-20) 7,7 (3-20) 8,7 (7-10) 9,1 (6-10)

Respiratori / Cirurgia
Toràcica

22,2 (10-60) 16,2 (10-30) 8,7 (8-9) 9,4 (8-10)

Nefrologia/Urologia 12 (5-10) 5,2 (3-8) 9,1 (8-10) 9,3 (9-10)

TOTAL 14 (4-60) 8,4 (3-30) 8,8 (7-10) 9,2 (6-10)

Assignatura Temps emprat(min) Satisfacció (1-10)
Observació Feed-back Tutor Estudiant

Pràctiques tutelades. 
Estada Clínica 

15 (10-18) 12 (6-15) 8,5 (7-10) 9,2 (8-10)

Mini-CEX. Resultats en dos escenaris diferents (2014). 



Mini-CEX. Resultats en dos escenaris diferents (2014). 

CONCLUSIONS

1. El Mini-CEX es un instrument (complementari) factible
i acceptable per estudiants i tutors.
2. Els estudiants valoren molt positivament el feed-back
personalitzat i inmediat.

CALDRIA “ENTRENAR” ALS TUTORS PER TENIR
CRITERIS HOMOGENIS



El mini-CEX como instrumento de evaluación de la competencia clínica.
Un estudio piloto en estudiantes de Medicina

Mini-CEX as assessment tool of clinical skills. A pilot study in medical students
Josep-E Baños1, Carmen Gomar2, Josep M. Grau3, Jordi Palés4 y Mariano Sentí1

Fundación Educación Médica (2015)  (en premsa)



•.



FACULTAT D’ODONTOLOGIA 

*

VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

Iniciatives d’innovació docent
(abans implantació Graus)

*Pràctiques preclíniques : Ensenyament Basat 
en Problemes

*Odontologia Integrada

en el pacient infantil: ACOE

*Pràctiques clíniques: Llibreta de pràctiques



* ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de julio, por la que
se establecen los requisitos para la verificación

de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Dentista.

VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

CURS Primer semestre Segon semestre

1r 

Anatomia humana (6)
Biologia cel·lular (6)
Bioquímica i Biologia molecular (6)
Epidemiologia, Salut Pública i Bioestadística (6)
Psicologia i Comunicació (6)

Histologia (6)
Fisiologia humana (6)
Sistema bucodental (6)
Materials odontològics (6)
Optativitat (6)

2n

Patologia general i malalties d’aparells i sistemes (12)
Biofísica, Fisiologia i Bioquímica bucodentals (6)
Microbiologia (6)
Iniciació a la Clínica Odontològica (6)

Anestèsia i Reanimació (6)
Periodòncia (6)
Odontologia Preventiva i Comunitària (6)
Operatòria dental (6)
Optativitat (6)

3r

Operatòria dental clínica (6)
Periodòncia clínica (6)
Oclusió i disfunció cranimandibular (6)
Odontopediatria (6)
Principis de Cirurgia i Anatomia patològica (6)

Medicina Bucal (6)
Farmacologia (6)
Pròtesi dental fixa i removible (9)
Ortodòncia (6)
Optativitat (3)

4t

Endodòncia (6)
Clíniques de Prostodòncia i Disfunció craniomandibular

(6)                               
Ortodòncia clínica (6)
Cirurgia bucal (6)
Medicina bucal clínica (6)

Endodòncia clínica (6)
Clíniques de Prostòdoncia i Disfunció craniomandibular (6)
Odontopediatria clínica (6)
Cirurgia bucal clínica i Implantologia (6)
Optativitat (6)

5è

Introducció a l’Odontologia integrada (12)
Odontologia Preventiva i Comunitària aplicada (6) 
Legislació, Ètica, Professionalisme i Història de la Odontologia (6)
Optativitat (6)

Pràcticum (24)
Treball de Fi de Grau (6)



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

*

1000 hores
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VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

*Ergonomia de treball al box

*Tracte i diàleg amb el pacient

*Contingut història clínica

*Exploració clínica

*Actitud i responsabilitat

*Relació amb el professorat i companys

Llibreta de pràctiques

Assignatures de competències 
mèdiques i de diagnòsi



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

*Ergonomia de treball al box

*Tracte i diàleg amb el pacient

*Contingut història clínica

*Habilitats clíniques

*Resultats dels tractaments

*Actitud i responsabilitat

*Relació amb el professorat i companys

Sistema de rúbriques

Assignatures de competències 
quirúrgiques i habilitats 

clíniques



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

* Ergonomia de treball al box

* Tracte i diàleg amb el pacient

* Contingut història clínica

* Documentació 

* Habilitats clíniques

* Resultats de tractaments

* Elaboració informes interconsultes

* Actitud i responsabilitat

* Relació amb el professorat i companys

ACOE i sistema rúbriques

Assignatures clíniques integrades 
i PRÀCTICUM



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

*

*Professorat amb experiència professional sòlida i 
contrastada

*Al ser pràctiques professionalitzadores, els professors estan 
molt motivats en anar fent una formació continuada en la 
seva competència assistencial



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

*

*No es descriu adequadament  el mètode d’avaluació als 
plans docents per part dels coordinadors d’aquestes 
assignatures

* Manca d’interès per els aspectes docents respecte 
l’assistència

* Desconeixement dels continguts dels plans docents per 
part del professor associat (professor de pràctiques)



VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

*

1. Cal reforçar les polítiques docents del Centre per fer visibles 
les actuacions que ja es realitzen, i formalitzar-les en projectes 
d’innovació docent

2. Compartir projectes docents entre assignatures del mateix 
àmbit

3. Incentivar la formació específica del professorat en matèria 
docent per facilitar la seva participació en PMID



EVALUACIÓN DE LAS PRACTICAS 
CLINICAS DE LOS ALUMNOS 
DE GRADO DE ENFERMERIA 

DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Luis Basco



Estructura Prácticas Escuela Enfermería 
UB

Departamento Enfermería 
Fundamental y Médico-Quirúrgica 

Departamento  Enfermería salud 
pública, mental y maternoinfantil

Estades Clíniques I

Estades Clíniques II

Practicum

Estades Clíniques III

Practicum



Metodologia



Simulación Clínica



Aprendizaje en las unidades 
hospitalarias



Evaluación

Realizada por Enfermero/a – Profesor - Alumno  

En función del plan docente de cada asignatura

Cada asignatura posee su estructura y 
configuración (semanas de prácticas, créditos, si 
se comparte con los  dos departamentos)

Competencias o Grupos de Competencias



MUCHAS GRACIAS



AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CLÍNICS-

ASSISTENCIALS I 

PROFESSIONALITZADORES

Eduardo L. Mariño Hernández

Departamento y Área de conocimiento: Farmacia y Tecnología Farmacéutica

Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia

Facultad de Farmacia

Universidad de Barcelona

8na. Trobada 

Professorat de 

Ciències de la 

Salut 

Barcelona, 

4 - 6 febrero 

2015

FARMÀCIA



Miembros Unidad de Farmacia 
Clínica y Farmacoterapia

Fundamentalmente en Farmacia Comunitaria:

Borrás Vives, Rafael (Prof. Asoc.)

Ruiz Loscertales, Hector ( Prof. Asoc.)

Fundamentalmente  en Atención Primaria

Segú Tolsa, Lluis (Prof. Asoc.)

Fundamentalmente  en Industria Farmacéutica:

Braza Reyes, Antonio  (Prof. Asoc.)

Miguez, Eric (Prof. Asoc)

Sedano Monasterio, Eugeni (Prof. Asoc.)

Tobaruela Martínez, Gonzalo (Prof. Asoc.)

Fundamentalmente en Universidad:

Fernández Lastra, Cecilia (CU)

Mariño Hernández, Eduardo L (CU)

Modamio Charles, Pilar (TU)

Segarra, Ignacio (Becario de investigación)

Fundamentalmente en Farmacia Hospitalaria:

Aguas Compaired, Margarita. H. Sagrat Cor . (Prof. Asoc.)

Badia Tahull, M. Bella. H.U. Bellvitge. (Prof. Asoc.)

Bonafont Pujol, Xavier. H. Germans Trias i Pujol. (Prof. Asoc.)

Casasín Edo, Tomàs. H. Viladecans. (Prof. Asoc.)

Fdez. de Gamarra Martínez, Edurne. H.  Sant Pau. (Prof. Asoc.)

Juanes Borrego, Ana María. H.  Sant Pau. (Prof. Asoc.)

Pardo Gracia, Carles. H. G. de  Granollers. (Prof. Asoc.)

Pla Poblador, Ramón. H. Mútua de Terrassa. (Prof. Asoc.)

Pola Robles, Nuria. H. G. de  Granollers. (Prof. Asoc.)

Torre Lloveras, Inmaculada. F. H. L'Esperit Sant. (Prof. Asoc.)



GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

AÑOS 
2006, 
2008, 
2011,
2013*

Renovación: Grupo 

Consolidado de Innovación 

Docente FARCLINAF
(GIDCUB-13/117 )

AÑO  
2003

AÑO  
2000

Grupo de Innovación 
Docente (UB)

Grupo Consolidado de 
Innovación Docente (UB)

Grup de Recerca Consolitat (GRC) reconegut

per la Generalitat de Catalunya. 2013.

Lineas de innovación:

• Open Educational Resources

• Competències transversals

• PNT (Procediments Normalitzats de Treball)

• Pràcticum

• Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)

• Avaluació continuada

• Avaluació formativa

• Instruments d’avaluació (rúbriques)

• Equip docent

• Aprenentatge autònom

• Aprenentatge col.laboratiu

• Mentoria i tutoria

• PBL, Casos i Simulacions

Grup de Recerca Singular (GRS) per la

Generalitat de Catalunya. 2009.

* uno de los 40 GIDC con financiación económica



DOCENCIA IMPARTIDA CON ANTERIORIDAD

Fins a 2004



PRÁCTICAS TUTELADAS: DESDE INICIOS DE LOS AÑOS 90 HASTA 2003-04

93-94



5º AÑO

FARMACIA ASISTENCIAL: 3 ECTS

ENSAYOS CLÍNICOS Y FARMACOVIGILANCIA: 3 ECTS

TRABAJO DE FIN DE GRADO: 6 ECTS

D
O

C
EN
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IA

 IM
PA

R
TI

D
A

 E
N

 L
A

 

A
C

TU
A

LI
D

A
D

4º AÑO

BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA: INDUSTRIA: 3 ECTS

FARMACIA CLÍNICA Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA: 6 ECTS

TRABAJO DIRIGIDO: 6 ECTS

En la Facultad: En la Unidad de Farmacia Clínica 
y Farmacoterapia

Fuera de la Facultad: Oficina de Farmacia
Farmacia Hospitalaria
Atención Primaria
Industria farmacéutica



FARMACIA CLÍNICA Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA

6 ECTS

ACTIVIDADES PRESENCIALES: TEORÍA: 37 h
PRÁCTICAS: 20 h
SEMINARIOS: 3 h
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Miller GE. The assessment of clinical skills/compet ence/performance. 
Academic Medicine (suppl) 1990; 65: S63-87

Instrumentos 
de 

evaluación:

conocimiento puesto a

prueba en exámenes

orales y/o escritos



Prácticas asistenciales y 
profesionalizadoras en la facultad

• SESSIÓ 1: FARMACOCINÈTICA CLÍNICA
� Determinació experimental de nivells “sèrics” de fàrmacs en un règim

de dosis múltiples

� Simulació informàtica de règims de dosis múltiples i comprovació de la

franja terapèutica

• SESSIÓ 2: MANEIG DE MEDICAMENTS I DISPOSITIUS COMPLICATS
EN ATENCIÓ FARMACÈUTICA
� Aprenentatge del maneig de medicaments i dispositius complicats

(medical devices)

• SESSIÓ 4: FARMACOTERÀPIA INDIVIDUALITZADA
� Sistemes Personalitzats de Dosificació (SPD)



Prácticas clínicas en hospital

• Servicios de Farmacia de Hospital

• Obligatorias para todos los alumnos que

cursan la asignatura, con independencia

de la asignatura Prácticas Tuteladas



Miller GE. The assessment of clinical skills/compet ence/performance. 
Academic Medicine (suppl) 1990; 65: S63-87

Instrumentos 
de 

evaluación:

Resolución de casos

clínicos



Medicamentos y 
dispositivos complejos



Miller GE. The assessment of clinical skills/compet ence/performance. 
Academic Medicine (suppl) 1990; 65: S63-87

Instrumentos 
de 

evaluación:

Simulaciones, ECOE



AULA DE SIMULACIÓN:AULA DE SIMULACIÓN:
Resolución de casos



Sistemas Personalizados de Dosificación



Sistemas Personalizados de Dosificación

Vídeo: Los Sistemas Personalizados de Dosificación como

herramienta en la Atención Farmacéutica para la mejora de la

adherencia al tratamiento y al éxito terapéutico

Duración: 12 minutos

Premio Coloma Barbé: mejor comunicación en formato póster en

la VII Trobada de Professors de Ciències de la Salut.



WebQuest

• Cumplimiento farmacoterapéutico enfocado a 

pacientes 

• Cumplimiento farmacoterapéutico enfocado a 

profesionales de la salud 

• Dispensación en diabetes 

• Dispensación en hipertensión arterial (HTA) 







Miller GE. The assessment of clinical skills/compet ence/performance. 
Academic Medicine (suppl) 1990; 65: S63-87

Instrumentos 
de 

evaluación:

Evaluación del 

desempeño en 

situaciones clínicas reales 



MÓDULO DE 
AUTOAPRENDIZAJE

SISTEMA DE 
NOTIFICACION 
VOLUNTARIA

SEGURmed
(EDEMED)



Entrada a 
notificación

NIUB + PASSWORD

La notificación es recibida en 
la Unidad de Farmacia Clínica y 

Farmacoterapia

Se genera automáticamente un e-mail, que el alumno 
recibe, con la aceptación o el rechazo justificado

LOS ERRORES ACEPTADOS SE INCORPORAN A LA BASE DE DATOS

CIRCUITO NOTIFICACIÓN EM 

El alumno realiza la 
notificación de un posible EM

Se analiza y 
posteriormente se 

acepta o se rechaza 





Participación (datos globales):

Alumnos: 1608 Notificaciones enviadas: 4840

EM rechazados: 576 EM aceptados : 3540
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Prácticas clínicas en hospital

Acceso del 
alumno a planta 

de hospitalización

Acceso del alumno al área de atención al 
paciente externo (dispensación ambulatoria)

Actividades del 
farmacéutico hospitalario 

en los ensayos clínicos

Informe del profesor 
asociado sobre la 

actividad realizada por 
el alumno



¡¡¡ Gracias !!!

Eduardo L. Mariño
emarino@ub.edu



• En les sessions de pràctiques que es realitzen a la Facultat, els alumnes treballen de

manera col·laborativa formant grups/equips de treball.

• Es valorar la competència de treball en equip

• Es consideren els següents aspectes: planificació del treball, responsabilitat, intercanvi

d'informació, comunicació i consecució d'objectius.





L’APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA I

FACILITADOR ORIENTAT A L’AVALUACIÓ

PER COMPETÈNCIES EN PRÀCTIQUES

TUTELADES DE L’ENSENYAMENT DE

FARMÀCIA

Dra. Marian March
Coordinadora General
Unitat Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades
Facultat de Farmàcia – UB

8 Trobada Professorat Ciències de la Salut
Barcelona 5 de febrer 2015



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Títol de Grau en Farmàcia regulat per:

l’ordre CIN/2137/2008, de 3 de juliol, estableix

els requisits per a la verificació dels Títols

Universitaris Oficials que habilitin per a

l’exercici de la professió de farmacèutic.

30 ECTS

Pràctiques Tutelades

TFG



L’assignatura Pràctiques Tutelades de Farmàcia 

es podrà realitzar en una Oficina de Farmàcia 

oberta al públic i/o en un Hospital

DIRECTIVA 85/432/CEE

DIRECTIVA 2005/36/CE

DIRECTIVA 2013/55/UE

“Seis meses de formación como mínimo en oficina 

de farmacia u hospital”

Constructivista

Proporcionar als
alumnes experiències
per a ser professionals
en l’àmbit assistencial

L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a 
l’avaluació per competències en Pràctiques Tutelades de 

Farmàcia



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

� Llei 16/1997 de Regulació de Serveis de les

Oficines de Farmàcia, recull al punt 10 la

col·laboració en la docència per a la obtenció del

títol de Farmàcia d’acord amb el previst a les

directives comunitàries i a la normativa estatal i

les universitats

� Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús

racional dels medicaments i productes sanitaris



Unitats de 
Coordinació 

Docent (UCD)
PRÀCTIQUES TUTELADES

+

1 Professora Titular d’Universitat
11 Professors Associats farmàcia d’hospital
10 Professors Associats farmàcia comunitària

Cada UCD mínim 1 Professor 
Associat de cada àmbit

24 ECTS



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Repte docent:

� A partir de l’aprenentatge basat en coneixements a

l’aula, pràctiques de laboratori i clíniques, resolució

de problemes, etc..

� Facilitar/promoure un aprenentatge basat en la

resolució de problemes de salut que presenten els

ciutadans i pels quals utilitzen medicaments que han

ser gestionats amb criteris professionals en temps real

i en la promoció de la salut i prevenció malaltia

Assolir Valor competencial professional 

en l’àmbit assistencial



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Com facilitar l’adquisició de les competències?

“Aprenentatge en l’Acció”

competències 

�professionals en farmàcia pràctica

�transversals de la titulació

Saber

estar 

saber

Saber 
fer

saber



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Aprenentatge en l’acció basat en competències 

professionals en l’àmbit assistencial: 

� Continguts, tasques i avaluació  orientats a competències

Nivell 1.- Identificar i descriure

Nivell 2.- Explicar/interpretar

Nivell 3.- Aplicar la gestió del coneixement per resoldre

Nivell 4.- Analitzar i relacionar

Nivell 5.- Elaborar materials

Nivell 6.- Emetre informes

�Aliances i compromisos: professor – tutor – alumne

�Planificació i organització territorial descentralitzada (UCD)

Tallers experimentals Professor 

Centre receptor                               Tutor

“facilitador”

adquisició 

competències



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de  Farmàcia

Avaluació basada en competències en l’àmbit assistencial

mitjançant rúbriques d’avaluació :

� Analitzar els fets per a prendre consciència

de la complexitat (MFR) (15%)

� Promoure experiències de desenvolupament

cognitiu, personal i ètic (TEF)

�Entendre situacions pràctiques

com exemples de realitat (MFP)

� Gestió efectiva i segura dels medicaments en els pacients,

en col·laboració amb els altres professionals sanitaris

Rúbrica d’avaluació 
CUBAC-Farmàcia 2011PID-UB/204

Informe final farmacèutic tutor

Prova escrita final



Memòria Formativa Reflexiva (MFR): 
competències específiques i transversals

Compe-

tència

I. Entregas Memoria Formativa reflexiva 

(5%)
Compromiso

Falta entregar más de tres 

memorias  

Se han entregado entre 

cuatro y cinco memorias 

Se han entregado todas las 

memorias
2

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

práctica y capacitación 

Las frases que relacionan 

teoría y práctica 

contemplan poca reflexión  

y desprenden poca 

capacitación

Las frases que relacionan 

teoria y práctica 

contemplan bastante 

reflexión y desprenden 

cierta capacitación

Las frases que relacionan 

teoría y práctica 

contemplan gran reflexión 

y desprenden  muy buena 

capacitación

2(a)

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

Projecte d’Innovació Docent a partir 
d’una experiència d’Infermeria



Memòria Formativa Reflexiva (MFR): 
competències específiques i transversals

� Temes curs 2014 -15

1. Organització i custodia dels medicaments de dispensació amb recepta 

mèdica/ ordre mèdica.

2. Gestió de les alertes farmacèutiques.

3. Dispensació de medicaments amb recepta electrònica/ordre mèdica.

4. Pràctica de l’atenció farmacèutica en la dispensació de medicaments 

d’indicació farmacèutica (FC)/MHDA (FH).

5. Desenvolupament de l’Atenció Farmacèutica en relació a la 

implementació d’intervencions farmacèutiques en la prevenció de 

l’alcoholisme (FC) / PRM (FH).

6. Desenvolupament de l’Atenció Farmacèutica en la implementació 

d’intervencions farmacèutiques relacionades amb l’ajust posològic en 

pacients amb funció renal disminuïda.



Memòria Formativa Reflexiva (MFR): 
competències específiques i transversals

� Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat

� Anàlisi, síntesi, visió global, aplicació dels coneixements en la 

pràctica

� Presa de decisions, adaptació a situacions noves

� Capacitat creativa i emprenedora

Formular, dissenyar i gestionar projectes

Buscar i integrar nous coneixements

� Capacitat de reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la 

competència professional 

� Paper del tutor: Supervisar i validar els lliuraments

� Responsabilitat de l’alumne: Presentar en els tallers la 

memòria mensual validada pel tutor



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de  Farmàcia

Avaluació basada en competències en l’àmbit assistencial

mitjançant rúbriques d’avaluació :

� Analitzar els fets per a prendre consciència

de la complexitat (MFR)

� Promoure experiències de desenvolupament

cognitiu, personal i ètic (TEF) (20%)

�Entendre situacions pràctiques

com exemples de realitat (MFP)

� Gestió efectiva i segura dels medicaments en els pacients,

en col·laboració amb els altres professionals sanitaris

Rúbrica d’avaluació 
CUBAC-Farmàcia 2011PID-UB/204

Informe final farmacèutic tutor

Prova escrita final



Treball d’Educació Farmacèutica (TEF): 
competències específiques i transversals

Projecte Innovació Docent amb Unitat de Salut Pública UB



Treball d’Educació Farmacèutica (TEF): 
competències específiques i transversals

Curs 2014 – 15

Alumnes de batxillerat: Prevenció en el consum d’alcohol

� Els professors proporcionen els materials per anar a impartir una 

sessió educativa i la carta de presentació

� Els professors associats supervisen la preparació dels alumnes

� Els alumnes trien el centre de batxillerat

� El tutor acompanya els alumnes el dia de la presentació



Treball d’Educació Farmacèutica (TEF): 
competències específiques i transversals

Curs 2014 – 15

Associacions de pacients: Missatges clau

1. El farmacèutic en la gestió dels teus medicaments

2. Paper del farmacèutic en relació als medicaments: Què li 

pots consultar al farmacèutic per obtenir els millors 

resultats del teu tractament? (posologia, interaccions, 

contraindicacions, etc...)

3. Quines són les necessitats envers els pacients de 

l’associació de malalts en les quals el farmacèutic pot 

ajudar?



Treball d’Educació Farmacèutica (TEF): 
competències específiques i transversals

� Treball en equip

� Desenvolupar habilitats de comunicació i informació per 
tractar amb pacients i usuaris dels serveis de salut. 

Promoure la col·laboració en equips multidisciplinaris 

� Capacitat comunicativa
� Expressió oral i escrita, amb domini del llenguatge especialitzat

� Cerca, utilització i integració de la informació 

� Paper del tutor: Supervisar i validar. Dinamitzar la sessió de 

presentació a l’escola, centre cívic, CAP, etc..

� Responsabilitat de l’alumne: Presentar en els tallers la 

progressió del treball per a la seva presentació. Notificar data i 

centre. Elaborar l’informe. Recollir les enquestes d’opinió dels 

assistents



Avaluació basada en competències en l’àmbit assistencial

mitjançant rúbriques d’avaluació :

� Analitzar els fets per a prendre consciència

de la complexitat (MFR)

� Promoure experiències de desenvolupament

cognitiu, personal i ètic (TEF)

�Entendre situacions pràctiques

com exemples de realitat (MFP) (15%)

� Gestió efectiva i segura dels medicaments en   

els pacients, col·laborant amb altres professionals 

sanitaris 

Rúbrica d’avaluació 
CUBAC-Farmàcia 2011PID-UB/204

Informe final farmacèutic tutor

Prova escrita final                                      



Memòria Farmàcia Pràctica (MFP): 
competències específiques i transversals

Compe-

tència

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

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

dejar recogido el aprenendizaje

El contenido es aceptable y muestra cierto  

interés en dejar recogido el aprendizaje

El contenido es muy bueno y deja recogido 

el aprenendizaje de forma excelente
4(b)

Nota 

K. Elaboración de la 

memoria

Ponderación: 15% 1 a 4 4 a 7 7 a 10



Memòria Farmàcia Pràctica (MFP): 
competències específiques i transversals

curs 2014 – 15

1. Dispensació

2. Indicació (FC)/MHDA (FH)

3. Intervencions breus en la prevenció del 
consum de risc d’alcohol  (Projecte CCT-Farma) 

4. Ajust posològic de la medicació en pacients 
amb funció renal disminuïda

5. Cribratge del risc cardiovascular (FC)/ 
conciliació de la medicació (FH)

6. Sessions formatives 



Memòria Farmàcia Practica (MFP):
competències específiques i transversals

� Desenvolupar habilitats de comunicació i informació per tractar amb 

pacients i usuaris dels serveis de salut. Promoure la col·laboració en 

equips multidisciplinaris 

� Capacitat de reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la 

competència professional 

� Capacitat creativa i emprenedora

Formular, dissenyar i gestionar projectes.

Buscar i integrar nous coneixements 

� Paper del tutor: Supervisar i validar. Entrenar l’alumne en 

activitats de gestió i en els serveis orientats al pacient. 

� Responsabilitat de l’alumne: Presentar en els tallers la progressió 

del treball. Participar en programes d’ús efectiu i segur dels 

medicaments (pacient crònic polimedicat,  IR, risc 

cardiovascular, etc…)



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de  Farmàcia

Estructuració  24 ECTS : 840 hores del pla docent 

Alumnes: 

� Seminaris d’inici  i de supervisió                          10 hores

� Tallers experimentals (Prof. Associat)                   30 hores

� Centre receptor aprenentatge autònom i elaboració 

de treballs per assolir competències                   750 hores

Eina docent: Campus virtual UB

Centre receptor Tutors

� Hores docència tutor centre receptor                  50 hores

� Farmacèutic tutor: validar (signatura i segell) 
� MFR, TEF, MFP 

� informe final farmacèutic tutor



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Carta tutors

ENTRADES SORTIDES

Accés 
Campus virtual UB

Estades de Pràctiques Tutelades
01/15

Accés DOCUMENTS
DE SUPORT

Recursos lingüístics

Repartiment comarques de les UCD

Organitzar tallers

Avaluar alumnes

Accés  INFORMACIÓ GENERAL
Professors associats

Protocolos indicación farmacéutica

Documento FIP práctica colaborativa

Tercer Consenso Granada (2007)

Developing Pharmacy practice (2006)

Documento Buenas practicas en
Farmacia comunitaria (2013)

Guía Foro 2010

Acuerdo Marco Julio 2014 farmacéuticos

Comarques UCD

Cronograma tallers

Categorització de competències

PROFESSOR 
ASSOCIAT

ALUMNE

Tauler de notícies

Fòrum, avisos i notícies

Fòrum de dubtes i suggeriments 

Accés  AULA FARMÀCIA 
PRÀCTICA

Accés  DOCÈNCIA

www.ub.edu/farmaciapractica

6 Memòries formatives-reflexives

6 Memòries farmàcia pràctica

2 Treballs d’educació farmacèutica

Memòria formativa-reflexiva

Educació Farmacèutica al ciutadà

Memòria d’activitats a la Farmàcia Pràctica

Rúbrica d’avaluació Estades en 
Pràctiques tutelades

Calendari tallers

Mapa de Processos



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Grau de Farmàcia: Període 2011-2015

Alumnes: 1002 Resultats d’aprenentatge

� 2011-12  =  139                     competències  

�2012 -13  =  238 àmbit  assistencial

�2013- 14  =  321                 

�2014- 15  =  304

4000 pacients d’arreu de Catalunya han 

rebut/reben serveis d’Atenció Farmacèutica 

centrats en:

� Control de l’ajust posològic de medicaments 

en pacients amb funció renal disminuïda 

� Cribratges de risc cardiovascular

� Conciliació de la medicació, MHDA

� Resolució de PRM

� Seguiment farmacoterapèutic en DM2

� Intervencions breus en la prevenció d’abús 

d’alcohol



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Grau de Farmàcia: Període 2011-2015 

Alumnes: 1002 Resultats

� 2011-12  =  139                    Aprenentatge Servei (APS)

�2012 -13  =  238

�2013- 14  =  321                 

�2014- 15  =  304

6600 ciutadans d’arreu de Catalunya en 

instituts de batxillerat han rebut/reben serveis

d’educació farmacèutica relacionats amb:

� Consum de risc d’alcohol

� Prevenció de malalties de transmissió sexual

� Educació farmacèutica en l’activitat física

� Deshabituació al tabac 

� Prevenció i tractament dels polls (Pediculus humanus)

� Prevenció del sobrepès infantil                     



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Grau de Farmàcia: Període 2011-2015 

Alumnes: 1002 Resultats

� 2011-12  =  139       Aprenentatge per nivells competencials

�2012 -13  =  238

�2013- 14  =  321                 

�2014- 15  =  304

Avaluació per competències:
Nivell 1.- Identificar i descriure problemes de salut

Nivell 2.- Interpretar  la recepta u ordre mèdica

Nivell 3.- Gestionar els medicaments de forma 

efectiva i segura en els pacients

Nivell 4.- Analitzar i relacionar PRM’s

Nivell 5.- Elaborar materials educatius

Nivell 6.- Emetre informes d’activitats assistencials 



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

Grau de Farmàcia: Període 2011-2015 

�www.ub.edu/farmaciapractica



L’aprenentatge constructivista i facilitador orientat a l’avaluació 
per competències en Pràctiques Tutelades de Farmàcia

MOLTES GRÀCIES!!
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