
 

 

[ESCRIBA EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproximació a la Teràpia Gènica 
mitjançant ABP (Aprenentatge Basat 

en Problemes) 

 
Memòria final projecte 2014PID-UB/028 

 
 
 
 

Campus de Ciències de la Salut UB 
Setembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Anna Vidal Alabró, Helga Simon Molas and Dra. Anna Manzano Cuesta 

 



 

 

   Informe final 
  

1) DADES DEL PROJECTE 

 

2014PID-UB/028:  

Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en 

Problemes) 

  

2) RESUM I DESCRIPTORS  

L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és una estratègia didàctica innovadora 

centrada en l’estudiant, que facilita l’adquisició d’unes habilitats i competències 

indispensables en l’entorn professional i que proporciona el context adequat per 

afavorir el treball en grup i l’aprenentatge significatiu. El projecte que aquí 

presentem és la continuació d’un projecte iniciat fa dos anys a Odontologia i ara 

inclou també a l’ensenyament de Medicina amb el propòsit de motivar i implicar de 

forma activa els estudiants en l’aprenentatge i assoliment de les competències 

transversals i les específiques definides en el pla docent de l’assignatura optativa 

Teràpia Gènica i Molecular. 

Aquest projecte ha consistit en  la resolució d’un cas clínic per part dels alumnes 

mitjançant un treball de grup seguint la dinàmica de l’ABP, amb supervisió de les 

sessions grupals per un tutor, que ha conclòs amb el disseny d’una estratègia 

terapèutica innovadora aplicada a un desordre de la salut. En aquest informe es 

presenta l’experiència realitzada tant a l’ensenyament d’Odontologia com a 

Medicina, tenint en compte aspectes logístics, descripció de les dinàmiques de grup 

i avaluació de l’experiència per part dels estudiants i dels tutors. També s’ha valorat 

de forma objectiva la seva incidència en els resultats globals de l’assignatura i s’han 

comparat els resultats d’aquest curs amb els dels cursos anteriors i entre 

ensenyaments. Per últim, i arrel dels resultats obtinguts i les conclusions, es 

plantegen perspectives de seguiment i millora d’aquesta metodologia de l’ABP en la 

docència del nostre departament. 



 

 

Línies d’innovació vinculades 

E7) PBL, Casos i Simulacions 

E2) Aprenentatge col·laboratiu: 

Paraules clau: 

Aprenentatge basat en problemes, Odontologia, Medicina, Teràpia Gènica, 

Aprenentatge significatiu, Treball en grup. 

  

3) MANCANCES DETECTADES 

- Quines són les característiques específiques del context d’aplicació? 

Aquest projecte s’ha dut a terme en els ensenyaments d’Odontologia i Medicina del 

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge durant el curs 2014-2015 (segon 

semestre), i concretament en la docència de l’assignatura optativa Teràpia Gènica i 

Molecular de 3 ECTS adreçada als estudiants d’entre segon i quart curs. La Teràpia 

Gènica i Molecular és una assignatura que aporta informació actualitzada sobre els 

últims avenços terapèutics en aquest camp i proporciona informació de primera mà 

del treball de recerca que es realitza a les nostres universitats, mitjançant la 

participació en la docència d’investigadors especialitzats en aquesta matèria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Per qué has escollit aquesta assignatura? A la gràfica es mostra el 
percentatge d’estudiants que han triat cadascuna de les opcions proposades. (Cada alumne 

podia triar més d’una opció). 

 



 

 

Aquesta assignatura resulta molt interessant pels estudiants de Medicina, però els 

estudiants d´Odontologia es matriculen forçats degut a la manca d’oferta 

d’optatives específiques de la seva matèria i per tant mostren un baix interès. A la 

figura 1  es mostren els resultats de l’enquesta inicial sobre l’elecció de 

l’assignatura optativa Teràpia Gènica i Molecular. 

 

- Quins problemes es van detectar inicialment? 

Com s’ha comentat, el principal problema detectat era la falta de motivació i 

atenció per part dels estudiants d’Odontologia pels continguts d’aquesta 

assignatura. En el cas de Medicina, on no existeix aquest problema de motivació, la 

metodologia de l’ABP permet aproximar l’estudiant a la seva pràctica professional 

real i facilita un context on treballar diferents competències transversals bàsiques 

per a la seva formació professional. La proposta recollida en aquest projecte 

sorgeix, doncs, d’una doble motivació. En primer lloc, millorar l’atenció i la 

participació de l’alumnat a classe amb la finalitat de despertar el seu interès per la 

Teràpia Gènica i la seva potencial utilitat en l’àrea de l’Odontologia i/o la Medicina. 

En segon lloc, millorar el sistema d’avaluació dels coneixements i competències 

transversals dels alumnes amb especial atenció a la resolució de problemes, 

l’aprenentatge autònom i el treball en grup. La implementació de la metodologia 

ABP al grau d’Odontologia durant el curs 2013-2014 va ser fruit de la voluntat de 

fer un canvi en el format docent de l’assignatura. Pel mateix motiu, aquest curs 

vam decidir incorporar-la també a l’ensenyament de Medicina.  Els resultats 

obtinguts demostren l’assoliment dels objectius docents plantejats i la resolució de 

la doble problemàtica plantejada. 

- Com i quan s’ha considerat la necessitat de portar a terme l’actuació 

docent innovadora? 

Està clarament demostrada l’efectivitat de la metodologia basada en problemes per 

l’aprenentatge de la Medicina, ensenyament on es va desenvolupar i implementar 

per primera vegada (Smits et al. 2002). A les nostres facultats, la configuració dels 

plans d’estudi, distribució de professorat i disseny dels espais d’aprenentatge fan 

molt difícil la implementació d’aquesta metodologia a les assignatures troncals, per 

tant considerem que les assignatures optatives, que presenten un nombre 

d’estudiants més reduït i continguts més flexibles, ofereixen un bon context per tal 

d’assajar noves metodologies i potenciar competències transversals que difícilment 

són avaluables amb els sistemes tradicionals. Així, el nostre projecte constitueix 



 

 

una actuació docent innovadora que ha requerit d’un equip de professorat per tal 

de tutoritzar els grups i de recursos logístics addicionals per tal de portar a terme el 

projecte.  

4) OBJECTIUS 

- En quin aspecte de la docència o aprenentatge s’ha incidit? 

Mitjançant l’ABP, hem volgut despertar l’interès i la motivació dels estudiants i 

aconseguir que assoleixin els conceptes fonamentals de la Teràpia Gènica, que 

s’havien explicat prèviament en sessions teòriques en la mateixa assignatura. Els 

estudiants s’han implicat activament en la resolució d’un cas que han treballat en 

grup, a partir del qual han dissenyat una estratègia terapèutica innovadora aplicada 

a un desordre de salut. Aquesta metodologia ha estat un al·licient pels estudiants i 

els ha facilitat l’aplicació i la comprensió dels continguts teòrics en un context 

d’autoaprenentatge dirigit. D’aquesta manera s’han potenciat competències 

transversals que també han estat objecte d’avaluació com poden ser: adquisició de 

coneixements teòrics, capacitat i integració dels coneixements, recerca i 

comprensió de la informació, capacitat per a la resolució de problemes, capacitat 

creativa i emprenedora, treball en equip, compromís ètic i responsabilitat, capacitat 

comunicativa i, finalment, motivació per la qualitat. 

 

- Quins han sigut els objectius generals? i els específics? 

General: 

L’objectiu principal ha estat despertar l’interès i la motivació de l’alumnat davant de 

la Teràpia Gènica i facilitar la comprensió dels continguts, implicant als estudiants 

de forma activa en el procés d’aprenentatge mitjançant la metodologia de l’ABP. 

Específics: 

A partir d’aquest objectiu, se’n van definir altres més concrets com: 

1.-Estructurar el coneixement per ser capaços d’utilitzar-lo en un context real. Per 

tal de construir el coneixement, els estudiants han de ser capaços d’aplicar-lo, i per 

tant obtenir un coneixement funcional. 

2.-Desenvolupar processos de raonament per tal de donar resposta a un problema 

o situació i, per tant, prendre decisions, generar hipòtesis i tenir en compte 

condicionants ètics. 



 

 

3.-Desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge autodirigit, rescatar 

coneixements previs, reconèixer les seves mancances i organitzar-se per a obtenir 

aquests coneixements a partir de diferents fonts (llibres, articles, web, consulta a 

professors, etc...) 

4.-Motivar l’aprenentatge proposant un context i un problema que suposi un 

desafiament, que requereixi la participació dels estudiants i l’exploració i obtenció 

de noves solucions en un procés auto-dirigit que superi la posició passiva 

característica del sistema educatiu tradicional. 

5.-Desenvolupar la capacitat de treballar en equip, que implica altres capacitats 

com la comunicació, organització, confrontació d’idees i punts de vista, anàlisi 

crítica i raonada de les propostes i el seguiment dels processos i la dinàmica del 

propi grup. 

6.- Dissenyar i confeccionar rúbriques per a avaluar objectivament tant els 

coneixements teòrics com les competències transversals.  

- En termes generals, quina/es estratègies s’han portat a terme per incidir 

sobre les mancances detectades? 

Per tal d’incidir sobre les mancances detectades, i posteriorment a la introducció de 

les bases necessàries per portar a terme el projecte, es van proposar casos clínics 

que havien de ser resolts mitjançant la metodologia de l’ABP. Les activitats 

específiques d’aquesta dinàmica es detallen en el següent apartat. 

  

5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 

- Quines activitats s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius? 

Basant-nos en l’experiència del curs passat i en diferents autors que descriuen 

experiències similars com Gómez Ezquer et al. 2008 i Prieto et al. 2006 d’entre 

altres vàrem dividir la dinàmica en 4 etapes: 

1) Classes magistrals per introduir les bases de la Teràpia Gènica i conceptes 

generals 

2) Plantejament dels casos i treball en petits grups amb supervisió dels tutors 

3) Treball individual  

4) Treball en petits grups o subgrups sense supervisió del tutor 



 

 

Aquestes tasques es corresponen amb les diferents etapes del procés de 

l’ABP: 

 

 

Aquesta dinàmica acaba amb l’EXPOSICIÓ I AVALUACIÓ de la teràpia 

dissenyada que permet l’avaluació dels resultats i les competències. 

 

- Ha calgut modificar alguns dels objectius inicials? Quins i per què? 

Els objectius inicials del projecte s’han seguit tal i com estaven previstos, i durant 

aquest curs el calendari de sessions ha estat més ajustat a les necessitats reals de 

la dinàmica ABP.   

- Com s’han desenvolupat les activitats previstes pel que fa a temps, fases 

proposades, etc.? 

En principi tot el procés ha seguit el curs establert. En la planificació d’aquest curs 

ja vam tenir en compte totes les festes corresponents a les nostres sessions i es va 

seguir el calendari pre-establert tant en l’ensenyament de Medicina com en 

l’ensenyament d’Odontologia. Les úniques variacions que es van produir van ser 

una sessió teòrica de Medicina que es va fer conjuntament amb Odontologia per no 

perdre la sessió, a causa d’unes Jornades d’estudiants de Medicina. En el cas 

d’Odontologia es va reduir el temps del debat corresponent a la sessió de Bioètica 

per a disposar de mitja sessió més d’ABP, ja que els estudiants van anar una mica 

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES 
ABP 

ACTIVACIÓ: 
Introducció de la dinàmica ABP i Organització del grup 

INVESTIGACIÓ: 
Recerca d’informació i Discussió 

RESOLUCIÓ: 
Definició de la teràpia més adequada al cas plantejat 



 

 

lents en el desenvolupament dels treballs i tots van coincidir en els seus comentaris 

en la necessitat d’almenys una sessió més d’ABP tutoritzat per enllestir els seus 

projectes.  

- Quins recursos, programes, qüestionaris, instruccions, materials o altres 

s’han utilitzat per a l’aplicació del projecte? 

Per tal de portar a terme el projecte requeríem especialment aules adients pel 

treball en petit grup i professorat per supervisar els grups. En el cas de Medicina tot 

ha anat segons les previsions, tot i que al final només hi va haver un grup de 

treball que es subdividia en dos ocasionalment. En el cas d’Odontologia ha estat 

més complicat ja que esperàvem fer 4 grups i la quantitat d’alumnes matriculats 

ens ha obligat a fer 6 grups, amb la qual cosa hem hagut de disposar de 6 aules pel 

treball en grup i 6 professors per tutoritzar les sessions. Cada aula disposava 

d’ordinador per tal de realitzar cerques bibliogràfiques, un projector i pissarra per 

realitzar mapes conceptuals i organitzar la informació. A més a més, molts 

estudiants portaven ordinadors portàtils personals. A les sessions també hem 

proporcionat material, esquemes i articles relacionats amb els casos proposats. Els 

qüestionaris previs i posteriors a la realització del projecte d’innovació s’annexen en 

aquest informe i els resultats obtinguts són analitzats a l’apartat corresponent.  

- S’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, 

plantejament, materials utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins 

i per què? 

Ja s’ha comentat en l’apartat anterior: els canvis s’han produït en el nombre de 

grups previstos, en el cas de Medicina de 4 a 1-2 i en el cas d’Odontologia de 4 a 6 

grups, amb la corresponent modificació del nombre d’aules i professors tutors. Pel 

que fa al número de sessions d’ABP, van ser 4 en el cas de Medicina com estaven 

previstes i 4 i mitja en el cas d’Odontologia. Aquests últims estudiants van proposar 

incloure una sessió més d’ABP en futures edicions. 

- Quins problemes han aparegut durant el procés? Com s’han solucionat? 

En principi, no hem tingut problemes significatius a l’hora de portar a terme el 

projecte més enllà de l’increment en el número de grups d’Odontologia que es va 

resoldre incrementant el número de professors-tutors. En l’apartat de sessions 

previstes vam cedir mitja sessió més, reduint el temps per al debat de Bioètica, en 

cas dels estudiants d’Odontologia. 



 

 

- En el cas de disposar-ne, com s’ha gestionat el finançament i a quins 

àmbits o recursos s’ha destinat? 

Aquest projecte no porta associat cap finançament tot i que seria interessant fer 

difusió dels resultats obtinguts d’aquest projecte d’innovació mitjançant alguna 

comunicació en congressos especialitzats o bé mitjançant una publicació. Per 

aquest motiu seria interesant aconseguir finançament. 

  

6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

6.1. Avaluació  

- Quins indicadors d’avaluació s’han escollit?  

1.-Grau d’aprenentatge (coneixements generals) 

2.-Capacitat d’identificar i resoldre problemes, comprendre l’impacte de la seva 

actuació professional i les responsabilitats ètiques que implica interpretar dades i 

dissenyar estratègies  

3.-Habilitats i competències transversals (treball en grup, organització, cerca 

d’informació, plantejament d’hipòtesis, capacitat crítica i deductiva i comunicació) 

- Quin/s han sigut els instruments d’avaluació que s’han utilitzat?/ Quin 

ha estat el procediment per a la recollida de dades?  

Aquests indicadors s’han avaluat tenint en compte tres ítems: 

1.-Dinàmica ABP: mitjançant una rúbrica, s’ha valorat la participació de cadascun 

dels integrants del grup de treball, les aportacions al grup, el grau d’implicació en el 

procés, l’esperit crític i de raonament, la capacitat de diàleg i tolerància envers els 

altres companys i la capacitat d’organització.  

2.-Treball: s’han valorat dos aspectes: a) a la part escrita s’han avaluat aspectes 

formals i de contingut, parant especial atenció a l’originalitat i la innovació a l’hora 

d’aplicar els seus coneixements, i b) a la presentació oral s’han avaluat aspectes de 

comunicació, claredat i capacitat de defensar i raonar els arguments i idees 

presentades. També s’han tingut en compte les reflexions sobre aspectes bioètics 

relacionats amb els seus plantejaments terapèutics. Els treballs van ser valorats per 



 

 

diferents professors de forma independent, i posteriorment es va obtenir una 

qualificació mitjana de les diferents avaluacions. 

3.-Prova final: s’han avaluat els coneixements teòrics i  conceptes fonamentals de 

la matèria mitjançant una prova escrita. A partir d’aquesta avaluació s’ha pogut 

comprovar l’eficàcia del sistema de l’ABP i la seva incidència en el grau de 

coneixement i l’assoliment dels objectius de l’assignatura de Teràpia Gènica i 

Molecular.  

- L’enfocament de l’avaluació escollit ha sigut el més encertat per 

evidenciar els resultats tenint en compte la seva relació amb els objectius 

de la proposta? 

A partir de les dades obtingudes creiem que els instruments d’avaluació utilitzats 

han estat adequats i hem aconseguit tenir dades objectives i quantificables que es 

mostren als resultats. Potser hauríem de millorar algunes de les rúbriques, incloure 

nous ítems o formular algunes preguntes de forma diferent. Aquestes possibles 

millores es comentaran a l’apartat de discussió i conclusions després d’haver 

presentat els resultats obtinguts. 

  

6.2. Resultats i interpretació 

- Quins han sigut els resultats quantitatius i qualitatius obtinguts? 

A continuació es mostra la valoració quantitativa i qualitativa de la informació 

obtinguda per tres vies:  

1) Enquestes d’opinió de l’alumnat al final de curs, que certifiquen una bona 

acceptació de la metodologia ABP 

2) Observació directa dels professors basada en la supervisió de les sessions d’ABP 

amb l’ajuda de rúbriques, en què es van valorar diferents aspectes de la dinàmica 

ABP que reflecteixen que és un sistema que agrada als estudiants perquè els 

permet entendre l’aplicabilitat de la teràpia gènica a la seva futura pràctica 

professional.  

3) Comparació de les qualificacions de la prova de síntesi obtingudes en aquest curs 

i en cursos anteriors en què no s’havia aplicat l’ABP que permet constatar 

l’assoliment dels objectius plantejats per l’assignatura de Teràpia Gènica i 

Molecular.  



 

 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts classificats segons els ítems 

contemplats al Projecte d’innovació. 

 

 A.-Anàlisi de les competències: 

Segons els llibres blancs de l’ensenyament: 

 (http://www.aneca.es/media/150344/libroblanco_odontologia_def.pdf 

http://www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_def.pdf) i tal com 

està recollit al pla docent de l’assignatura es definexen una sèrie de competències 

que s’han treballat amb aquesta metodologia de l’ABP. En aquest apartat 

comentarem els resultats relacionats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. El gràfic mostra la nota mitjana i la desviació estàndard de la valoració entre 0 i 
10 que van fer els estudiants sobre les competències treballades en l’assignatura impartida 

amb metodologia ABP. 

 

Tal i com es mostra a la figura 2, els alumnes van valorar amb una nota de l’1 al 10 

les competències treballades amb la dinàmica ABP durant el curs. Els resultats 

mostren que totes les competències es valoren amb notes superiors al 7 en el cas 

d’Odontologia i al voltant de 9 en el cas de Medicina. La majoria dels estudiants 

consideren que han aconseguit assolir les competències detallades al pla docent. 

Entre elles no existeixen diferències significatives però la competència millor 

assolida és el treball en equip. A diferència de l’any passat, ha augmentat 

significativament la percepció d’una millor planificació i gestió del temps. Les 

competències menys valorades (totes amb notes superiors a 7) són Argumentar i 



 

 

Sintetitzar. Aquests resultats es corresponen també amb les valoracions dels 

professors i tutors a les sessions presencials d’ABP. 

 

 B-Metodologia: 

En relació a la metodologia de l’ABP, es va valorar l’interès dels estudiants pels 

casos, així com l’adequació dels mateixos a la consecució dels objectius de 

l’assignatura de forma autònoma. També es va valorar la implicació dels tutors i els 

estudiants en les dinàmiques d’ABP i l’adequació d’espais i recursos a les aules. 

Aquestes qüestions es van valorar mitjançant preguntes que podien ser 

contestades amb una escala de 0 a 10. Els resultats es mostren a la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El gràfic mostra la valoració que van fer els alumnes sobre alguns aspectes 
metodològics d’aquest curs. Les barres representen la mitjana i les barres d’error la desviació 

estàndard. 

 

En relació a les qüestions plantejades sobre la metodologia de l’ABP, i coincidint 

amb la passada edició del projecte, la major part d’estudiants d’odontologia valoren 

per sobre de 7 les qüestions plantejades, i els estudiants de Medicina ho fan per 

sobre de 8-9.  Tots consideren que la metodologia i els casos plantejats són adients 

per adquirir els conceptes de Teràpia Gènica i a més a més pensen que els casos 

són interessants per la seva pràctica professional i que l’intercanvi d’informació 

entre els estudiants ha estat adequat. El punt més feble, tot i que en ambdós casos 

ha estat valorat per sobre de 7, és la consecució dels objectius plantejats al pla 



 

 

docent de forma autònoma. Tot i així, els resultats són millors que en la passada 

edició, on només un 36% dels estudiants considerava que havia pogut assolir els 

objectius d’aprenentatge de forma autònoma i un 35 % tenia dubtes al respecte.  

Mitjançant l’increment de sessions d’ABP i una major supervisió del tutor, en 

aquesta edició del projecte hem millorat l’assoliment dels objectius del pla docent.  

 

 C-Dinàmica de grup. 

El qüestionari va ser de gran utilitat per valorar aspectes relacionats amb el treball 

en grup i la participació dels diferents integrants del grup, així com a la distribució 

de tasques comunes. Aquests aspectes es recullen a la figura 4: 

 

 

Figura 4. Les barres representen el percentatge d’opinió dels alumnes en relació als ítems 

relacionats amb el treball de grup. 

 

Les qüestions plantejades es valoraven en una escala de 0 a 10 i com es pot 

apreciar a la figura 4 les notes mitjanes es situen al voltant de 7 segons els 

estudiants d’Odontologia i al voltant de 9 segons la percepció dels estudiants de 

Medicina. Aquests resultats corroboren les observacions realitzades pels professors 

i tutors a les diferents sessions i ensenyaments. Els estudiants de Medicina es van 

implicar molt en la dinàmica ABP i van tenir un molt bon rendiment, mentre que en 

el cas dels estudiants d’Odontologia la distribució de tasques i la implicació dels 

estudiants va ser bastant desigual. Independentment de la nota final, la major part 

dels estudiants dels dos ensenyaments pensen que “treballar en grup ha facilitat 

l’aprenentatge”. En referència a la participació equitativa, el 70% dels estudiants 

d’Odontologia considera que sí mentre que en el cas de Medicina gairebé el 100% 

està d’acord.  



 

 

 D-Utilització de recursos.  

Una altra qüestió important va ser el tipus de recursos utilitzats per part dels 

estudiants per obtenir la informació necessària per donar solució al cas. El resultat 

es pot observar a la Figura 5.  

 

Figura 5. Fonts d’ informació consultades pels estudiants per resoldre el cas d’ABP plantejat. 

 

El que podem observar al  gràfic és un repartiment poc equitatiu entre les fonts de 

recerca d’informació. La gran majoria d’informació ha estat obtinguda a partir de 

recursos informàtics, majoritàriament Pubmed/Medline i Internet en general, i 

també han visualitzat vídeos del Youtube i d’alguns programes de televisió com el 

“Què Qui Com” del canal 33 de Televisió de Catalunya. Per contra, el format paper, 

ja sigui en forma de llibres o d’apunts de classe, ha estat dels recursos menys 

emprats.  

Cal destacar que aquest curs ha incrementat el nombre de consultes al Campus 

Virtual de l’assignatura com a font d’informació (ha passat del 2% al 10%). Si ens 

centrem en els resultats de l’enquesta que valoren l’ús del Campus Virtual al llarg 

del curs, el 73% de l’alumnat manifesta que ha consultat la informació del Campus 

i l’ha trobat útil.   

Aquests resultats demostren la utilitat de l’ABP per l’aprenentatge autònom i per 

treballar habilitats i competències transversals.  



 

 

A les enquestes, els estudiants van valorar positivament els espais i els altres 

recursos proporcionats pel treball de l’ABP. Especialment van agrair haver pogut 

utilitzar pissarres i projectors per compartir la informació amb tot el grup i fer 

mapes conceptuals i esquemes que els ajudaven a dissenyar les estratègies més 

adients per a la resolució del seu cas. 

 

 E-Valoració del procés d’aprenentatge. 

Un aspecte molt important del projecte d’innovació és constatar la percepció que 

els estudiants tenen del grau d’aprenentatge assolit, aspecte al qual feien 

referència diferents ítems del qüestionari. Així mateix, al qüestionari es van incloure 

preguntes sobre com l’ABP havia incidit en l’aprenentatge. En la Figura 6 es mostra 

la valoració, en una escala de 1 a 10, del grau d’aprenentatge en cadascun dels 

escenaris en què havia tingut lloc l’assignatura, des de les classes magistrals 

introductòries fins al treball en grup tutelat, el treball individual, el treball en grup 

no tutelat i les exposicions dels casos a classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El gràfic mostra la nota mitjana amb les barres de desviació estàndard de la valoració 
entre 0 i 10 que van fer els estudiants del grau d’aprenentatge aconseguit durant el curs. 

 

En general, hi ha una percepció positiva del grau d’aprenentatge, amb una nota 

mitjana situada al voltant de 7 per part dels estudiants d’Odontologia i de 9 per 

part dels estudiants de Medicina. La percepció d’aprenentatge és lleugerament més 



 

 

alta en els escenaris propis de l’ABP 4x4, on es situa al voltant del 7,3 

(Odontologia) i 9,3 (Medicina), que a les classes magistrals on la percepció de 

l’aprenentatge es situa al voltant del 5,8 (Odontologia), molt semblant a l’observat 

en la primera edició del projecte. En el cas de Medicina no hi ha diferències 

significatives en els diferents escenaris, valorant també amb nota alta (9,3) 

l’aprenentatge amb les sessions teòriques. Això indica de que la participació activa 

de l’estudiant en el procés d’aprenentatge seguint el sistema de l’ABP proporciona 

un major grau de comprensió i d’aprenentatge que la classe magistral tradicional, i 

aquesta millora és percebuda pel propi estudiant com indiquen les respostes 

recollides sobretot quan els estudiants mostren un baix grau de motivació i interès 

envers la matèria. En els cas de Medicina, el sistema d’ABP proporciona alguns 

avantatges a l’hora d’adquirir habilitats i treballar competències transversals 

respecte les classes magistrals, tot i que els alumnes percebin un alt grau 

d’aprenentatge en els dos escenaris 

 

 F-Valoració global de l’ABP i comentaris dels estudiants.  

A l’apartat anterior, els estudiants ja han deixat veure els avantatges de l’ABP pel 

que fa a l’aprenentatge, ara recollim les impressions dels estudiants enfront a la 

utilització d’aquesta metodologia i els possibles avantatges enfront dels sistemes 

tradicionals. Seguint l’esquema de la resta d’apartats i qüestions, veiem que els 

estudiants d’Odontologia van donar una nota al voltant del 7.8 a la utilització de 

l’ABP per a la docència de la Teràpia Gènica i Molecular enfront dels sistemes 

tradicionals, i van valorar amb una mitjana de 7 la utilitat de la metodologia de 

l’ABP per l’aprenentatge dels continguts i l’adquisició de les competències i 

habilitats necessàries per a aquesta assignatura. Els estudiants de Medicina van 

valorar amb un 9,8 l’ABP enfront dels sistemes tradicionals i amb una mitjana de 9 

la utilitat de la metodologia d’ABP per aquesta assignatura. El punt més fluix a les 

enquestes, en el qual coincideixen  tots els estudiants, és  la necessitat de més 

sessions. Aquest últim punt es pot veure influenciat perquè era la primera vegada 

que els estudiants utilitzaven aquesta metodologia i no hi estaven familiaritzats (el 

93% dels alumnes d’Odontologia i el 100% dels alumnes de Medicina no havien 

seguit mai la metodologia ABP), i segurament la seva utilització continuada 

agilitzaria els processos implicats a l’ABP. 

 



 

 

 

 

Figura 7. El gràfic mostra la nota mitjana amb les barres de desviació estàndard de la 
valoració entre 0 i 10 que van fer els estudiants sobre la metodologia de l’ABP. 

 

 

Vam recollir els comentaris dels estudiants sobre l’experiència ABP i l’assignatura a 

través d’una pregunta oberta inclosa a l’enquesta final (aspectes positius, crítiques i 

suggeriments). De nou, vam detectar diferències evidents entre el grup d’alumnes 

de Medicina i el grup d’Odontologia.  

Concretament, tots els estudiants de Medicina van expressar comentaris positius 

com, per exemple, que els havia agradat el temari, el professorat, la metodologia 

ABP i, fins i tot, un d’ells va expressar que l’assignatura havia superat les seves 

expectatives. No es va recollir cap comentari negatiu, només un parell de 

suggeriments: s’hauria d’augmentar el nombre d’hores destinades a l’ABP i que els 

agradaria veure treballs d’anys anteriors per inspirar-se a l’hora de fer el seu. 

En canvi, l’alumnat d’Odontologia va fer comentaris més variats i poc coincidents. 

Pel que fa a les crítiques, els comentaris més freqüents eren respecte a les classes 

de teoria indicant que haurien de ser de contingut més fàcil, més interactives i més 

curtes. També hi va haver crítiques del sistema d’avaluació, la majoria dels quals 

manifestaven que la prova final hauria de ser voluntària, només per alumnes que 

volguessin optar a Matrícula d’Honor. Seguint en la mateixa línia, altres estudiants 

manifestaven que l’assignatura els genera massa feina per ser una optativa. 

Finalment, alguns estudiants posen en evidència la seva manca de coneixements 

bàsics sobre la matèria i la necessitat de més ajut per part pels professors en les 

sessions d’ABP. Cal destacar, que aquest curs no hi ha hagut cap comentari negatiu 



 

 

sobre la metodologia ABP. En quant a aspectes positius, els estudiants van fer 

comentaris particulars en referència a la utilitat de l’ABP en l’aprenentatge autònom 

i en el desenvolupament de competències i habilitats. Per últim, alguns van 

ressaltar la seva satisfacció amb el professorat i que al final l’assignatura els ha 

resultat interessant.  

- Hi ha hagut una correspondència entre els resultats obtinguts i els 

objectius plantejats? 

Per tal de veure si els objectius plantejats al projecte i al pla docent de l’assignatura 

s’han aconseguit s’han analitzat els  resultats de l’avaluació dels estudiants. Fins el 

moment hem analitzat la valoració que els estudiants fan del sistema de l’ABP en 

diferents aspectes, però ara valorarem la incidència d’aquesta metodologia docent 

en el rendiment final dels estudiants. El grau d’aprenentatge assolit per cada 

alumne mitjançant la metodologia de l’ABP s’ha avaluat tenint en compte els tres 

ítems especificats a l’apartat d’instruments d’avaluació d’aquest informe: dinàmica 

ABP, treball i prova final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. El gràfic mostra les puntuacions obtingudes en diferents paràmetres d’avaluació 
(Dinàmica ABP, Treball de Grup, Prova escrita i Nota final) dels alumnes classificats segons el 

grup de treball. Les barres representen la mitjana amb la desviació estàndard. 

 

Alguns grups com l’1, 2 i 4 d’Odontologia i els estudiants de Medicina presenten 

una gran correlació entre la nota en la dinàmica ABP i la nota final de l’examen, i en 

general les notes són homogènies. D’altra banda els grups 3, 5 i 6 d’Odontologia 

presenten qualificacions a la prova escrita força més baixes que les esperades per 

les seves dinàmiques. A vegades les desviacions elevades es deuen a l’efecte de 

notes baixes per una o dues persones del grup que no van participar a les 

dinàmiques i conseqüentment no van assolir coneixements suficients per a obtenir 

Odontologia 



 

 

una nota alta en la prova final, que malgrat tenir una baixa incidència a la nota final 

ens permet fer un seguiment de l’assoliment dels coneixements adquirits. En 

general el resultat va ser satisfactori. 

A continuació comparem els resultats obtinguts pels estudiants d’Odontologia amb 

la utilització de l’ABP en aquest curs 2014-2015 respecte els del curs anterior 2013-

14 també amb ABP i el curs 2012-13, on es va utilitzar el sistema tradicional. 

Aquest mateix anàlisi es va realitzar amb l’ensenyament de Medicina, on aquest és 

el primer any que s’aplica l’ABP, comparant les qualificacions finals dels estudiants 

dels tres últims cursos. L’anàlisi es va fer a partir de les dades de l’aplicació del 

GR@D. A la figura 8 i 9 es pot observar la nota mitjana dels diferents aspectes 

analitzats (prova de síntesi, treball grupal i presentació i la participació activa en les 

classes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comparativa entre les puntuacions de l’assignatura obtingudes en els darrers 3 
cursos, tenint en compte que en els darrers 2 cursos s’ha seguit la metodologia ABP en el cas 

de l’ensenyament d’Odontologia, mentre que només s’ha impartit en el darrer curs en 
l’ensenyament de Medicina. Cada barra mostra la mitjana de la puntuació de tots els 

alumnes amb les barres de desviació estàndard. Per a l’anàlisi estadística de les dades s’ha 
realitzat el test T-student amb dues cues, * p<0.05, ** p< 0.01, *** p<0.001 
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Com es pot observar després de fer l’anàlisi estadística de les dades, en 

l’ensenyament d’Odontologia hi ha una gran diferència significativa en els resultats, 

que indiquen una millora de la nota final amb la utilització de la metodologia de 

l’ABP en la docència de la Teràpia Gènica i Molecular. Aquest efecte es percep 

especialment en la millora de la nota de l’examen, fet que demostra que els 

estudiants han tingut una millor comprensió dels conceptes i continguts de 

l’assignatura.  

També millora la qualitat dels treballs realitzats i la implicació dels diferents 

components del grup. Malgrat que el treball en grup ja estava contemplat en la 

metodologia tradicional, l’ABP proporciona un context que afavoreix aquest tipus de 

dinàmica i fa que la participació sigui més homogènia  i constant. La supervisió per 

parts dels tutors del treball en grup i la valoració de les dinàmiques facilita aquest 

tipus de treball. Tot això incideix a la nota final produint-se una millora significativa 

en els resultats finals i amb l’ABP no hi ha cap estudiant que no tingui els mínims 

per poder aprovar l’assignatura, el que demostra que tots els estudiants s’han 

hagut d’implicar i treballar per aconseguir resoldre el cas proposat.  

Si observem els resultats de l’ensenyament de Medicina, s’ha produït una petita 

baixada en la nota final, segurament degut a que hi ha hagut menys sessions 

teòriques i els seus esforços s’han especialitzat molt en els casos proposats, de 

manera que el caràcter més general de la prova de síntesi no reflecteix el treball 

específic que han realitzat. D’altra banda el grup de Medicina d’aquest any era força 

reduït, a més que alguns estudiants han tingut faltes d’assistència a causa de 

solapaments horaris amb les pràctiques d’altres assignatures, i en definitiva 

aquests fets han pogut incidir en els resultats estadístics finals. Tot i això, el grau 

de satisfacció dels estudiants amb l’assignatura és molt elevat com es pot constatar 

als resultats de les enquestes. 

- S’han registrat millores en els resultats? I al procés d’aprenentatge? S’ha 

generat un tipus d’ajuda/intervenció docent més encertada per les 

necessitats dels alumnes? 

Si considerem els resultats en conjunt, la utilització de l’ABP ha suposat un avenç i 

una millora en els resultats, l’assoliment de competències transversals i el 

rendiment dels estudiants tenint en compte els diferents paràmetres analitzats. A 

continuació presentem els resultats conjunts de tota l’experiència ABP d’aquest curs 

(Fig 10). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comparativa entre les puntuacions de l’assignatura obtingudes en els darrers 3 
cursos a Medicina i Odontologia. Cada barra mostra la mitjana de la puntuació de tots els 

alumnes amb les barres de desviació estàndard. Per a l’anàlisi estadística de les dades s’ha 
realitzat el test T-student amb dues cues, * p<0.05, ** p< 0.01, *** p<0.001. 

 

El plantejament del nostre projecte responia a unes necessitats específiques de 

motivació i facilitació del procés d’aprenentatge en el cas de l’ensenyament 

d’Odontologia i els resultats han estat molt favorables i “parlen per si mateixos” 

(Fig. 10). Hem aconseguit un alt índex d’assistència, participació, implicació i 

aquest efecte s’ha reflectit clarament en la millora dels resultats finals i en les 

enquestes de satisfacció dels estudiants. En el cas de Medicina era difícilment 

millorable un rendiment de notes per sobre de l’Excel·lent, però creiem que el nivell 

de satisfacció dels estudiants amb l’assignatura i la percepció d’aprenentatge ha 

estat motiu suficient per justificar la metodologia de l’ABP. Per aquests motius 

creiem que la intervenció docent amb l’ABP ha estat molt encertada i hem obtingut 

resultats molt satisfactoris per totes les parts implicades.    

7) VALORACIÓ DE L’EXPERIENCIA 

- Els resultats obtinguts fan viable l’aplicació del nou plantejament docent? 

En cas contrari, quines modificacions caldria aplicar?   

Aquest projecte ha estat la segona experiència amb la metodologia ABP en 

l’assignatura optativa Teràpia Gènica i Molecular per l’ensenyament d’Odontologia 

en el Departament. Els resultats obtinguts han demostrat per segona vegada 

l’efectivitat d’aquest sistema per motivar als estudiants d’Odontologia, afavorir la 

integració i aplicació dels coneixements, l’autoaprenentatge significatiu i el treball 

“real” d’equip. A més a més, ha permès millorar la metodologia per avaluar 

competències mitjançant l’observació per part del tutor de les dinàmiques de grup i 

s’han elaborat taules per valorar ítems relacionats amb habilitats i competències 

transversals, així com actituds difícilment quantificables per altres sistemes.  



 

 

A més a més, en aquesta segona edició hem utilitzat també aquesta dinàmica en la 

mateixa assignatura per l’ensenyament de Medicina amb una gran acceptació per 

part dels estudiants, com hem vist a les enquestes. Aquests resultats obren la 

possibilitat de valorar la implementació del sistema de l’ABP a altres assignatures 

del Departament, encara que hem de tenir en compte les limitacions que suposa la 

manca de professorat i espais per assignatures que tinguin més de 40 estudiants 

matriculats. 

- S’ha fet o es preveu fer difusió dels resultats obtinguts (articles, 

congressos, publicacions…)? 

Els resultats de la primera edició del projecte van ser presentats a la 8a Trobada de 

Professors de Ciències de la Salut en forma de pòster (4-6 febrer 2015, ICE, 

Universitat de Barcelona). Actualment acabem d’enviar un article amb aquests 

resultats a “Investigación Médica”. 

Els resultats d’aquesta segona edició, on incorporem variacions sobre la dinàmica 

ABP i s’afegeix un nou ensenyament, es recolliran en forma d’article de recerca i 

també es presentaran a congressos especialitzats. 

- Com es valora l’experiència per part dels implicats (professor i 

alumnat)? Quin és el grau de satisfacció?  

Per tal de determinar el Grau de satisfacció per part dels estudiants hem utilitzat 

una enquesta on s’han analitzat diferents aspectes de la dinàmica d’ABP i ha estat 

valorada de forma directa l’opinió dels estudiants. S’hi constata que la majoria 

d’estudiants de l’Ensenyament d’Odontologia i tots els estudiants de Medicina estan 

satisfets amb la metodologia emprada i els resultats obtinguts, i valoren 

positivament les dinàmiques establertes en els seus grups de treball. Només un 5% 

dels estudiants d’Odontologia van manifestar que no els havia agradat l’assignatura 

o las dinàmiques establertes en el seu grup. De fet, aquet petit percentatge ja 

presentava una disposició negativa inicialment a la proposta i no van col·laborar en 

les dinàmiques de grup.  D’aquests resultats podem concloure una satisfacció 

general dels estudiants amb la metodologia de l’ABP, tant pel que fa referència a la 

metodologia pròpiament dita, com a les dinàmiques de grup així com a 

l’aprenentatge significatiu i l’adquisició de competències i habilitats. Malgrat els 

canvis introduïts en aquesta segona edició del projecte incrementant el nombre de 

sessions d’ABP, les majors crítiques van continuar dirigides a la falta de temps per 

resoldre els casos i la necessitat d’una mica més de supervisió per part del 



 

 

professorat, especialment en l’ensenyament d’Odontologia que des del nostre punt 

de vista tenia un nivell de continguts previs amb l’assignatura  més pobre i 

necessitaven més temps per realitzar les cerques i obtenir la informació necessària.  

Els estudiants de Medicina no van fer crítiques respecte a la metodologia emprada, 

ben al contrari van valorar molt positivament la iniciativa.  

El professorat i tutors implicats van valorar l’experiència com a molt 

positiva, tot i la gran dedicació que va suposar. Especialment en els grups de 

Medicina i alguns d’Odontologia la supervisió de les sessions d’ABP va ser molt 

enriquidora per la profunditat i discussió dels conceptes i estratègies durant les 

dinàmiques. L’organització de les diferents tasques i l’elaboració de mapes 

conceptuals van facilitar molt les tasques de seguiment i valoració de competències 

transversals i habilitats. Altres grups d’Odontologia presentaven dinàmiques poc 

actives i alguns estudiants eren passius o dificultaven amb la seva actitud el treball 

de grup. A part d’això intentaven enllestir ràpidament i mostraven un pobre 

aprofitament de les sessions. En general el professorat i tutors creiem que 

l’experiència ha estat molt satisfactòria i ha incidit de forma positiva en els resultats 

finals. A nivell logístic hem disposat de les aules necessàries per portar a terme 

l’experiència i de la força docent necessària per supervisar les sessions d’ABP. A 

més a més, les aules disposaven d’ordinador, projector, pissarra i els elements 

necessaris per afavorir una bona dinàmica de grup. Encara així pensem que resten 

aspectes millorables, com introduir els casos previament a les sessions magistrals, 

per tal d’afavorir l’interès i l’atenció dels estudiants cap als continguts de les classes 

teòriques que  hauran d’aplicar en les sessions. I afegir alguna sessió més d’ABP 

tutelada.  

En el cas de l’ensenyament d’Odontologia i tenint en compte l’històric de 

qualificacions, veiem clarament com s’ha produït una millora significativa en els 

resultats acadèmics que reflecteixen l’èxit de l’ABP en l’aprenentatge significatiu i 

en l’adquisició de competències. En el cas de l’ensenyament de Medicina, l’ABP no 

ha incidit en les qualificacions finals de forma significativa perquè ja eren molt altes 

prèviament a l’aplicació d’aquest projecte, però queda clarament constatada la 

satisfacció dels estudiants i també del professorat per la qualitat del coneixement, 

competències i habilitats adquirides pels nostres estudiants de Medicina. Per tant, 

en conjunt, podem concloure que l’experiència ha estat molt satisfactòria i ha estat 

adequada per l’adquisició d’habilitats i competències contemplades en els objectius 

de l’assignatura de Teràpia Gènica i Molecular. 
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AGRAIMENTS: 

 

Volem agrair als grups d’estudiants participants al projecte d’Innovació la bona 

acollida que van donar a la proposta i la seva col·laboració en la dinàmica ABP. 

També hem d’agrair la col·laboració de tot el professorat implicat en aquesta 

assignatura i la bona disposició del personal del Campus per facilitar-nos espais per 

tal de poder aplicar aquesta proposta d’innovació docent. Finalment, volem agrair la 

concessió d’aquest projecte d’innovació al PMID que ha permès resoldre una 

inquietud docent i implementar una nova metodologia docent als ensenyaments 

d’Odontologia i Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’optimista troba una resposta per a cada problema.  

El pessimista veu un problema en cada resposta. 

 (Anònim). 


