
El TFG del grau de Farmàcia UB es porta a terme en el marc d’un àmbit docent principal i inclou coneixements de com a mínim dos àmbits docents addicionals atès la seva funció integradora. En el moment de
definir les directrius i organització de l’assignatura, es van establir a la Facultat de Farmàcia 27 àmbits docents.
Tanmateix, les característiques del TFG quant a tipus de projectes o estudis es van establir inicialment en base a tres opcions: 1) La revisió, la documentació i la investigació bibliogràfica; 2) L’elaboració d’un
treball d’investigació en departaments universitaris i 3) Activitats portades a terme en empreses o altres institucions.
Després de tres cursos d’impartició de l’assignatura i l’actual, es revisen i presenten les dades del procés d’assignació dels estudiants als diferents àmbits docents dels cursos 2013-14 i 2014-15 a fi de valorar les
preferències dels estudiants en relació a l’àmbit docent principal del seu treball. Tanmateix, es revisa el tipus de treball que desenvolupen així com la seva conformitat amb el tema assignat.

Les dades estadístiques s’han estret de la base de dades generada en el procés de preinscripció i assignació. D’altra banda, les dades sobre el tipus de treball les va proporcionar el professorat integrant de la
Comissió de TFG (CTFG) revisant els treballs presentats el curs 2013-14. A través d’una enquesta en l’espai de l’assignatura en el campus virtual, es va demanar als estudiants del curs 2014-15 les preferències
respecte al tema d’estudi del seu TFG.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

CONCLUSIONS
• El procés de preinscripció dels estudiants regula l’assignació a l’àmbit d’una forma eficient. 

Una elevada proporció d’estudiants realitza el seu treball en l’àmbit escollit en primera o 
segona opció, tot i que en aquest curs s’observa un increment del nombre d’estudiants 
adscrits en àmbits no preferents (veure graf 5).

• Els estudiants escullen l’àmbit per interès sobre els temes oferts i els agrada, en general, 
treballs de diferents àmbits docents.

• El nombre de treballs proposats pels estudiants també és semblant en els diferents cursos 
(un 20%, veure taula 1). L’interès pel tema sembla ser també el motiu principal per 
proposar-lo.

• La diferència de nota mitja dels estudiants en els diferents àmbits ( veure taula 2) es podria 
relacionar amb el nombre de places ofertes per l’àmbit o en el coneixement de la matèria 
en el moment de la preinscripció.

• Al voltant del 35% dels treballs presentats pels estudiants en el curs 2013-14 presentaven 
un estudi de camp o recerca relacionat amb el tema d’estudi. El nombre de treballs que 
s’han ofert aquest curs (molt semblant al curs passat) amb aquesta orientació és una mica 
inferior. La dedicació mitja a la tasca experimental es troba al voltant d’un 30% de la 
dedicació global (veure graf 4).

• La majoria dels treballs desenvolupats són revisions bibliogràfiques.
• Prop d’un 60% dels estudiants es mostra conforme amb el treball assignat i mostra una 

bona disposició per afrontar-lo. 
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Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del TFG de Farmàcia (UB)

Els estudiants es preinscriuen mitjançant una plataforma
digital on manifesten les seves preferències en relació als
projectes que ofereix el professorat dels diferents àmbits
docents. Aquest procés regula l’assignació a un àmbit.
Tanmateix, els estudiants poden proposar un projecte de
TFG que és valorat per la CTFG.

ASSIGNACIÓ A L’ ÀMBIT DOCENT

Relació d’estudiants assignats als diferents àmbits docents. 

Gràfic 5: ordre de preferència en
que l’estudiant va situar, en la
preinscripció, l’àmbit que
finalment li ha estat assignat

Per exemple, en el curs 2014-15, el
nombre de treballs oferts pel
professorat ha estat de 246 i s’han
matriculat 278 estudiants. Els estudiants
que han proposat un treball i aquest ha
estat acceptat per la CTFG (64) s’han
incorporat directament a l’àmbit
docent. La resta, 214 estudiants, s’han
assignat d’acord amb els criteris
establerts.

Taula 1: treballs oferts pel professorat o 
proposats pels estudiants

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ: TREBALLS OFERTS O PROPOSATS

Gràfic 6: assignació als diferents àmbits docents

L’OPINIÓ DELS ESTUDIANTS
CURS 2014-15

Gràfic 7: tipus de treball realitzat pels estudiants el curs 2013-14

RESULTATS

Una quarta part aproximadament dels treballs oferts pel
professorat preveu una dedicació per part de l’alumne a una
tasca experimental o de camp. En alguns àmbits, tots els
treballs s’ofereixen amb aquesta orientació, en d’altres cap. La
mitjana d’hores prevista per treball per aquesta finalitat és en
general, inferior a 50 % de les hores de dedicació (6 ECTS).

Gràfics 2, 3 i 4: tipologia dels treballs oferts pel professorat i dedicació prevista a una recerca o treball de camp

METODOLOGIA

Un 49,5% d’estudiants va contestar
l’enquesta orientada a conèixer les
seves preferències i motivacions a
l’hora de decidir-se per un àmbit
docent i el tema d’estudi.

ÀMBIT DOCENT Nota mitja 
Farmacognòsia i Fitoteràpia 7,75 
Fisiologia i Fisiopatologia 7,66 
Farmacologia i Terapèutica 7,24 
Química Farmacèutica 7,22 
Nutrició i Bromatologia 7,09 
Matemàtica Aplicada i Bioestadística 7,00 
Bioquímica i Biologia Molecular 6,91 
Microbiologia 6,89 
Fisiologia Vegetal 6,83 
Toxicologia 6,76 
Història de la farmàcia 6,71 
Botànica Farmacèutica 6,70 
Química Orgànica 6,64 
Tecnologia Farmacèutica 6,63 
Legislació i Deontologia 6,57 
Parasitologia 6,57 
Farmàcia Pràctica 6,49 
Fisicoquímica i Tècniques Instrumentals 6,44 
Farmàcia Clínica, Atenció Far. i F. Assistencial 6,39 
Química Inorgànica 6,38 
Biologia Cel·lular 6,35 
Immunologia 6,33 
Biofarmàcia i Farmacocinètica 6,29 
Salut Pública 6,28 
Sanitat i Gestió Ambiental 6,23 

El procés d’adscripció a l’àmbit es fa per rigorós ordre de nota
mitja de l’expedient (ponderada pel nombre de crèdits superats)
tenint en compte les preferències manifestades en relació a
l’àmbit. Dins de l’àmbit, el coordinador assigna els treballs i tutors
als estudiants seguint el mateix criteri.

Taula 2: nota mitja dels
estudiants en els diferents
àmbits assignats. Curs 2014-15.

El nombre de treballs que ofereix l’àmbit és
funció de la seva força docent així com del
nombre de crèdits troncals que imparteix a
l’ensenyament.


