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Iniciatives d’innovació docent
(abans implantació Graus)

*Pràctiques preclíniques : Ensenyament Basat 
en Problemes

*Odontologia Integrada

en el pacient infantil: ACOE

*Pràctiques clíniques: Llibreta de pràctiques



* ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de julio, por la que
se establecen los requisitos para la verificación

de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Dentista.

VIII  Trobada de Professors de Ciències de la Salut

CURS Primer semestre Segon semestre

1r 

Anatomia humana (6)
Biologia cel·lular (6)
Bioquímica i Biologia molecular (6)
Epidemiologia, Salut Pública i Bioestadística (6)
Psicologia i Comunicació (6)

Histologia (6)
Fisiologia humana (6)
Sistema bucodental (6)
Materials odontològics (6)
Optativitat (6)

2n

Patologia general i malalties d’aparells i sistemes (12)
Biofísica, Fisiologia i Bioquímica bucodentals (6)
Microbiologia (6)
Iniciació a la Clínica Odontològica (6)

Anestèsia i Reanimació (6)
Periodòncia (6)
Odontologia Preventiva i Comunitària (6)
Operatòria dental (6)
Optativitat (6)

3r

Operatòria dental clínica (6)
Periodòncia clínica (6)
Oclusió i disfunció cranimandibular (6)
Odontopediatria (6)
Principis de Cirurgia i Anatomia patològica (6)

Medicina Bucal (6)
Farmacologia (6)
Pròtesi dental fixa i removible (9)
Ortodòncia (6)
Optativitat (3)

4t

Endodòncia (6)
Clíniques de Prostodòncia i Disfunció craniomandibular

(6)                               
Ortodòncia clínica (6)
Cirurgia bucal (6)
Medicina bucal clínica (6)

Endodòncia clínica (6)
Clíniques de Prostòdoncia i Disfunció craniomandibular (6)
Odontopediatria clínica (6)
Cirurgia bucal clínica i Implantologia (6)
Optativitat (6)

5è

Introducció a l’Odontologia integrada (12)
Odontologia Preventiva i Comunitària aplicada (6) 
Legislació, Ètica, Professionalisme i Història de la Odontologia (6)
Optativitat (6)

Pràcticum (24)
Treball de Fi de Grau (6)
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1000 hores
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*Ergonomia de treball al box

*Tracte i diàleg amb el pacient

*Contingut història clínica

*Exploració clínica

*Actitud i responsabilitat

*Relació amb el professorat i companys

Llibreta de pràctiques

Assignatures de competències 
mèdiques i de diagnòsi
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*Ergonomia de treball al box

*Tracte i diàleg amb el pacient

*Contingut història clínica

*Habilitats clíniques

*Resultats dels tractaments

*Actitud i responsabilitat

*Relació amb el professorat i companys

Sistema de rúbriques

Assignatures de competències 
quirúrgiques i habilitats 

clíniques
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* Ergonomia de treball al box

* Tracte i diàleg amb el pacient

* Contingut història clínica

* Documentació 

* Habilitats clíniques

* Resultats de tractaments

* Elaboració informes interconsultes

* Actitud i responsabilitat

* Relació amb el professorat i companys

ACOE i sistema rúbriques

Assignatures clíniques integrades 
i PRÀCTICUM
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*

*Professorat amb experiència professional sòlida i 
contrastada

*Al ser pràctiques professionalitzadores, els professors estan 
molt motivats en anar fent una formació continuada en la 
seva competència assistencial
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*No es descriu adequadament  el mètode d’avaluació als 
plans docents per part dels coordinadors d’aquestes 
assignatures

* Manca d’interès per els aspectes docents respecte 
l’assistència

* Desconeixement dels continguts dels plans docents per 
part del professor associat (professor de pràctiques)
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1. Cal reforçar les polítiques docents del Centre per fer visibles 
les actuacions que ja es realitzen, i formalitzar-les en projectes 
d’innovació docent

2. Compartir projectes docents entre assignatures del mateix 
àmbit

3. Incentivar la formació específica del professorat en matèria 
docent per facilitar la seva participació en PMID


