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Després de 4 cursos d’impartició i reajustaments del TFG al Grau de 

Farmàcia, en acabar el curs passat es va decidir preguntar als estudiants 

el seu parer respecte als diferents aspectes que integren l’assignatura. 

Amb aquesta finalitat vam elaborar una enquesta de 27 preguntes amb 

caràcter voluntari, que es va posar al seu abast al campus virtual del 

TFG. Es van recollir 146 enquestes d’un total de 227 alumnes (64%). Del 

conjunt de respostes ens interessava especialment l’opinió respecte al 

tutor, en diferents vessants. La major part dels estudiants van valorar molt 

positivament (bé o molt bé, 52 i 67%) la seva intervenció. 

Tanmateix vam qüestionar la utilitat de les rúbriques d’avaluació per a 

l’estudiant. Tot i que esperàvem trobar un percentatge més elevat de 

conformitat amb l’opció “Molt útils” (12%), un 37% van manifestar que els hi 

havien estat “bastant útils”, però també al voltant d’un 36% les 

assenyalaren de “poca utilitat”. Caldrà segurament una tasca pedagògica 

més intensa en aquest aspecte. 

També els hi vam demanar: 

 Una nota de satisfacció global amb el TFG tal com està constituït 

actualment, que va resultar de 7.20 ± 0.16. Aquesta valoració ens 

complau especialment ja que els estudis de Farmàcia no tenene 

tradició anterior d’un treball d’aquesta mena. 

 Els aspectes més positius del TFG. En aquest punt destacaren 

clarament dos tipus de respostes: 

 una de caire cognitiu: Aprofundir els coneixements sobre el 

propi tema del treball (32%) 

 i una altra instrumental: Aprendre a redactar un treball científic 
(24.6%). 

 A més un 60% dels enquestats manifesten tenir més seguretat 

per exposar coses en públic després de cursar el TFG 

De l’anàlisi de tots els resultats podem concloure que l’actual TFG en 



el Grau de farmàcia UB, compleix abastament els objectius assenyalats en 

les normatives on s’estableixen l’ordenació dels ensenyaments universitaris. 

Aquestes normatives defineixen el TFG com “un ejercicio de integración de 

los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. Debe 

estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”. 

 


