
  

P6. QUATRE DECADES DE LA UNITAT DE BIOESTADISTICA D E LA FACULTAT  

DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA: DESCRIP CIO I CANVIS 

DOCENTS 

Canela-Soler J, Sentis Vilalta J, Vallés Segales A 

Departament de Salut Pública. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. C/ Casanova 

143. Barcelona 08036 
 
 
Introducció: La Bioestadística es va introduir a la Facultat de Medicina (FM) de la 

Universitat de Barcelona (UB) en el curs acadèmic 1973-74 en el nou pla d’estudis que 

aleshores començava. D’aleshores fins l’actualitat s’han produït diferents canvis en la 

docència d’aquesta disciplina científica. 

Objectius: Descriure i avaluar els canvis docents en les 4 dècades de la introducció de 

la Bioestadística en els plans d’estudis del ensenyament de Medicina, i mes 

específicament en la FM de la UB. Cal indicar que aquesta presentació forma part d’un 

projecte mes ampli d’avaluació de l’impacte de la docència de la Bioestadística en 

l’àmbit mèdic. 

Material i Mètodes: Dades secundaries recollides de diferents fonts d’ informació 

relacionades amb la FM de la UB des de 1973 fins l’actualitat pel que fa referencia a 

l’estructura i recursos de la docència. S’han emprat mètodes descriptius per valorar les 

4 dècades docents de la Bioestadística en la FM de la UB. 

Principals resultats: L’any 1973 va ser molt important per la vida acadèmica de l’estat 

espanyol: hi va haver-hi un canvi de normativa que volia fer coincidí els anys acadèmics 

amb els anys naturals (“Calendari Juliano”). El curs acadèmic 1973-74 va durar de 

gener a setembre 1974. En aquest context a la FM de la UB va entrar mitjançant 

selectivitat 782 estudiants. En el curs acadèmic 2013-14, es van matricular 275 

persones després de les proves selectives que no eren les mateixes que el 1973. En 

aquest  40  anys,  aquesta  tendència  a  la  baixa  no  ha  estat  uniforme.  Entre  altres 

resultats, una dada rellevant, es que en aquestes 4 dècades han estat o són professors 

47 titulats universitaris. 

Comentaris: La normativa ha canviat al igual que els recursos econòmics, humans, 

materials i tecnològics i també les institucions ja no son les mateixes doncs s’han creat 

noves universitats i nous ensenyaments. La Unitat de Bioestadística de la FM de la UB 

també ha canviat i la docència actual ja no es la mateixa. 

 


