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POGIL és l’acrònim de “Process Oriented Guided Inquiry Learning”, que podem traduir 

com “Aprenentatge mitjançant indagació guiada”. És una metodologia que encaixa 

amb el constructivisme: l’estudiant construeix el coneixement a partir de qüestions i 

tasques proposades pel professor. Una activitat POGIL consisteix en la substitució d’una 

classe expositiva per una sessió en la que es dona als estudiants un qüestionari amb 

activitats diverses, de forma que al final són ells els que dedueixen com funciona un 

determinat procés. El contingut de la disciplina és el pretext per facilitar el 

desenvolupament d’habilitats de pensament d’un nivell superior, i així s’entrena també 

la capacitat d’aprendre i d’aplicar coneixement a nous contextos. 

https://pogil.org/ 
Process Oriented Guided Inquiry Learning 

CONTEXT 
 

Ensenyament:  
     Nutrició Humana i Dietètica 

Assignatura:  
     Ampliació de Fisiologia Humana 

Nombre d’alumnes matriculats: 69 

Lector  
 Lectura del text 

Verbalització de les figures 

Comprensió de l’activitat 

Redactor 

 Síntesi 

Redacció de les respostes 

Presentador 

Control del temps 

Concentració del grup 

 Exposició a la classe 

CONEIXEMENTS PREVIS 

Cal que els estudiants tinguin uns coneixements 

bàsics sobre: 

 Els mecanismes de transport de substàncies a 

través de la membrana (difusió simple, 

transport mediat). 

 L’estructura de la paret del tracte digestiu en 

general i de la paret de l’estómac en 

particular. 

 Les funcions de l’estómac en relació al procés 

digestiu. 

TEST PRE-POGIL 

El 67% dels alumnes van superar el pre-POGIL 

amb una nota superior a 5.  

 Document amb els coneixements 

previs necessaris per treballar el 

tema 

 Test de coneixements pre-POGIL 

 Distribució dels alumnes en grups 

 Distribució de tasques 

 Lliurament de les activitats 

 Posada en comú de les respostes 

 Discussió 
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 Test de coneixements post-POGIL 

PART 1: activació (15 min) 

1. Indiqueu quina és la membrana apical i quina és la 
membrana basolateral de la cèl·lula. On es localitza la 
llum de l’estómac? Situeu en els dibuixos les estructures 
següents: nucli, mitocondris, tubulo-vesícules, canalicles. 

2. Als esquemes ampliats de les cèl·lules en repòs i 
activada, situeu adequadament les bombes de H+/K+.  

  Esquema d’una bomba 

PART 2: secreció d’àcid clorhídric (25 min) 

1. En aquest esquema, localitzeu la llum de l’estómac i 
l’espai intersticial. En què us heu basat per dir-ho? 

2. Descriviu la funció dels mecanismes següents en la 
secreció d’HCl: bomba de H+/K+, canals de K+ de la 
membrana apical, canals de Cl-, bescanviador Cl-/HCO3

-. 

3. Indiqueu quins dels mecanismes anteriors són passius i 
quins són actius. 

4. D’on prové el H+ que secreta la membrana apical? 
Raoneu la resposta. 

5. Expliqueu per quin motiu la secreció d’HCl va 
acompanyada de la secreció d’aigua. 

PART 3: regulació de la secreció d’àcid clorhídric (25 min) 

1. A l’esquema es mostren quatre mediadors que regulen la 
secreció d’àcid. Indiqueu quines cèl·lules els secreten i on 
es troben. 

2. L’efecte de les cèl·lules ECL en la secreció gàstrica és 
indirecte. Expliqueu en dues frases quin és el significat 
d’aquesta afirmació. 

3. Les cèl·lules G augmenten la seva secreció quan el pH del 
suc gàstric incrementa per sobre de 2. Expliqueu quin és 
el significat fisiològic d’aquest fenomen i en quines 
circumstàncies passa. 

4. Quines conseqüències tindria la secció del nervi vague 
sobre la secreció gàstrica d’HCl? 

La valoració per separat dels dos blocs de 

preguntes dóna una puntuació superior a 

les preguntes treballades amb aquesta 

metodologia (mitjana  es; N=51). 

 NO POGIL: dues preguntes test i dues 

preguntes de desenvolupament. 

 POGIL: tres preguntes test i dues preguntes de 

desenvolupament. 

 

 Aquesta activitat es va 

fer en dos grups, de 31 i 

33 alumnes. Les sessions 

de treball van tenir una 

durada de 90 min, 

 Els grups estan formats 

per  3 persones. 

 Cada membre del grup 

és responsable d’una 

tasca. 

Organització de l’activitat 

El resultat de l’experiència ens encoratja a continuar treballant amb la 

metodologia POGIL i ens ha aportat noves claus per millorar-ne 

l’estructura i modus d’aplicació. 

Projecte 2014PID-UB/040, del Programa 

de Millora i Innovació Docent, UB. 

L’activitat 
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L’examen post-POGIL es va fer tres setmanes després de l’activitat i va 

consistir en preguntes de tipus test d’elecció múltiple i preguntes de 

desenvolupament corresponents a continguts treballats en una classe 

convencional i a continguts treballats a la sessió POGIL. 


