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En el marc de l’elaboració de materials docents per a complementar l’estudi 

de la part pràctica de Botànica farmacèutica (1er curs del Grau de Farmàcia), 

tot l’equip docent de l’assignatura va dissenyar pel curs 2013-14 una activitat 

no presencial avaluable sobre organografia de plantes medicinals, amb la 

finalitat de reforçar els coneixements organogràfics que permeten la 

identificació de les espècies més significatives en Farmàcia per les seves 

propietats medicinals, alimentàries i/o tòxiques. L’activitat, que s’accedeix a 

través del moodle de l’assignatura, consta de fitxes que contenen imatges 

detallades de les diferents parts de la planta, el nom científic de l’espècie, la 

família i els noms populars, així com els caràcters més rellevants i distintius 

de cadascuna. La llista de plantes es va consensuar entre tots els 

professors de teoria i en una primera prova pilot es va desenvolupar per a 

20 espècies (es van excloure les plantes de famílies que ja es treballen a 

pràctiques), que els alumnes havien d’estudiar per l’examen pràctic on es va 

avaluar aquesta part. L’activitat permet que l’alumne disposi de més 

exemples visuals de conceptes organogràfics i morfològics d’espècies 

importants en Farmàcia, que els que pot veure en el poc temps que duren 

les pràctiques, en les quals només s’incideix en les famílies més rellevants. 

Els resultats d’aquesta part, que val un 12,5 % de la nota final, va ser 

força positiu (més d’un 80 % dels alumnes la van superar, obtenint un 

6,6 sobre 10 de mitjana) i es correlaciona força amb la nota final de 

pràctiques de l’assignatura (R = 0,643; P = 0) i amb les parts que valoren els 

continguts. Es conclou que hi ha un bon aprofitament de l’activitat pels 

estudiants amb millor qualificació final. 
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