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CONTEXT 
 

Assignatura: Fisiologia Humana  

Ensenyaments: Nutrició Humana 
i Dietètica / Ciència i Tecnologia 
dels Aliments 

Curs: primer 

Nombre d’alumnes: 180 

Tipus d’assignatura: 
teoricopràctica 

Modalitat de l’activitat: en línia 

Durada de l’activitat: una 
activitat setmanal al llarg de tot 
el quadrimestre 

Eines utilitzades del campus 
Moodle: qüestionari i consultes 

Avaluació de l’assignatura 

Retroacció 
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Opinió 

Utilitat

Dificultat

42 
71 

19 

105 
76 

128 

Repàs Curiositat Bonificació

Motivació 

No em motiva Em motiva
L’activitat és 

molt útil 

L’activitat té una 

dificultat mitjana 

La Fisiologia Humana és una assignatura comuna dels graus de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA), 

que es va posar en marxa el curs 2010-11. Ja des de l’inici vàrem plantejar l’avaluació de l’assignatura de forma continuada; l’objectiu és que els 

estudiants aprenguin continuadament. El curs incorpora activitats d’avaluació no acreditativa, per estimular l’estudi continuat i, per tant, el 

seguiment correcte de l’assignatura.  Es tracta d’un conjunt de deu qüestionaris que es fan setmanalment a través del Campus Virtual  i que 

aporten una bonificació a la nota final: els anomenem BONUS-TEST. Aquesta experiència l’hem portat a terme des que es va iniciar l’assignatura 

fins el curs actual. 

Els qüestionaris serveixen per revisar els 

continguts de l’assignatura desenvolupats 

al llarg de la setmana. La retroacció que 

reben de les respostes els serveix per ser 

conscients de les seves debilitats i 

mancances i poder rectificar la manera 

de plantejar l’aprenentatge de 

l’assignatura (autoregular el seu 

aprenentatge). 

ESTRUCTURA 
 

Activitat voluntària 

Quan? Durant el cap de setmana 

Com? Qüestionari de 4 preguntes a 
través del Campus Virtual 

 Text on hi manquen paraules 

 Llistat de frases vertaderes o 
falses 

 Relacionar dos llistats 
d’elements 

Una pregunta oberta 

Retroacció durant la setmana 
següent, amb la correcció i 
comentaris a la pregunta oberta. 

Bonificació: fins a 1 punt sobre 10 
a la nota final. 

La participació dels estudiants en aquestes activitats és 

molt elevada; a l’entorn del 80% dels alumnes fan els 

qüestionaris al llarg del curs (entre el 71 i el 98% a les 

activitats fetes el curs 2012-13). 

S’han fet dues consultes, per saber el temps dedicat a la 

preparació de les activitats i el material que utilitzen per 

estudiar. 

 Els estudiants dediquen a l’entorn d’una hora per preparar 

l’activitat. 

 La majoria dels estudiants (78%) consulten altres fonts 

d’informació, a més dels apunts de classe. 

Un percentatge elevat d’estudiants superen l’aprovat. 

Aquest esforç es veu compensat amb una 

qualificació de l’assignatura superior a la dels 

alumnes que no han fet l’activitat. 

Resultats 

163 alumnes han 

respost l’enquesta 

Edat: 20 ± 0,23 

L’opinió dels alumnes 

Consultes 

Uns quants exemples 

1. Homeòstasi i regulació

2. Fonaments de fisiologia tissular

3. Sistema nerviós

4. Sistema endocrí

5. Sang i sistema immunitari

6. Sistema cardiovascular

7. Sistema respiratori

8. Sistema digestiu

9. Sistema renal

10. Sistema reproductor
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