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INTEGRACIÓ D ’AVALUACIÓ ACREDITATIVA CONTINUADA  AMB ACTIVITATS 

D’APRENENTATGE TUTORITZADES  

Carles Benedí, Joan Simon, Cèsar Blanché, Maria Bosch & Ana M. Rovira1 

 

Resum 

Es descriu una experiència consistent en la integració de continguts teòrics amb un bloc 

de 16 activitats incloses en el treball tutoritzat de l’estudiant, per tal que l'activitat sigui 

d’aprenentatge i alhora d’avaluació continuada. De forma seqüencial, l’estudiant pot 

seguir la seva evolució de forma quantificable al llarg del procés formatiu. Un requisit 

per aprovar l'assignatura és haver superat satisfactòriament el conjunt de les activitats 

proposades. 

 

Paraules clau 

Equip docent, recursos, avaluació continuada, treball tutoritzat. 

 

Context 

L’entorn de l’experiència ha estat una assignatura troncal (6 ECTS) de segon semestre 

de primer curs del grau de Farmàcia (Universitat de Barcelona), durant el curs acadèmic 

2014-2015. Les 150 hores de dedicació de l’estudiant s’han distribuït en 60h presencials 

(42 de teoria -3 h setmanals- i 18 de pràctiques), 45 h de treball tutoritzat i 45 h 

d’aprenentatge autònom. L’experiència s’ha realitzat en un grup classe de 108 

estudiants amb un 60 % de repetidors, i ha estat dissenyada per un equip docent de 

professorat de l’àrea de Botànica.   

 

Els objectius d’aprenentatge de l’assignatura són que l’alumnat adquireixi els 

coneixements següents: a) origen, naturalesa, anàlisi botànica microgràfica, 

nomenclatura i identificació de plantes medicinals; b) promoció de la salut a través del 

reconeixement d’espècies tòxiques, ús terapèutic inadequat i que permetin emetre un 

consell farmacèutic; c) avaluació de les dades científiques relatives a la biodiversitat 

vegetal d’ús en ciències farmacèutiques; d) condicions legals, socials i econòmiques 

relacionades amb l’ús sostenible de la diversitat biològica vegetal en farmàcia. 
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Plantejament de la situació 

L’avaluació de l’assignatura s’estructura en tres tipus d’evidències, que corresponen  als 

continguts teòrics, pràctics i a les activitats complementàries (treball tutoritzat). D’acord 

amb el pla docent, s’exigeix aprovar cadascuna d'aquestes tres parts per superar 

l’assignatura. Per a la qualificació final, la part teòrica val entre un 45-60 %,  la pràctica 

un 20 % i les activitats complementàries entre un 20-35 %.  A l’examen teòric hi ha 

preguntes de tipus test (30 % de la nota) i preguntes d’assaig (70 %). En cursos 

anteriors, les activitats complementàries han consistit en que els estudiants, de forma 

individual i tutoritzada, elaboressin una monografia d’una planta medicinal que, si 

reunia les condicions suficients, era publicada finalment en obert (Youtube, Viquipèdia, 

e-book, dipòsit digital de la Universitat, etc.).  

 

La primera problemàtica a solucionar es va plantejar en el curs anterior (2103-2014), 

quant els estudiants van considerar a l’enquesta ad hoc que les activitats 

complementàries proposades eren interessants però no ajudaven a estudiar i proposaven, 

com a millora per al proper curs,  dissenyar  activitats que els ajudessin a seguir 

l’assignatura de forma progressiva, com ara introduir exàmens parcials, tal com ho fan 

gairebé totes les assignatures del grau de Farmàcia.  

 

La segona problemàtica identificada a resoldre és que els estudiants, especialment els 

repetidors,  no porten l’estudi de l’assignatura al dia, amb detriment de l’èxit acadèmic. 

 

Com a resposta als dos problemes plantejats, el curs 2014-2015 es va dissenyar una 

activitat d’aprenentatge que coordinava vuit blocs de continguts teòrics corresponents a 

tota l’assignatura, amb setze activitats tutoritzades. L’objectiu ha estat promocionar 

l’estudi progressiu de l’assignatura al llarg de la seqüència formativa. La qualificació 

seqüencial i immediata de les activitats, permet a l’estudiant seguir la seva evolució en 

el procés d’aprenentatge. Finalment, el conjunt d’aquestes activitats han tingut un 

caràcter  acreditatiu en el marc de l’avaluació continuada i es corresponen als tres 

primers objectius de l’assignatura referits a coneixements. 

Desenvolupament de l'experiència 
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Abans d’iniciar l’assignatura, es van fragmentar en vuit blocs els continguts teòrics amb 

els quals els alumnes havien de dur a terme el treball tutoritzat i, d’altra banda, es van 

identificar i personalitzar els recursos tecnològics necessaris disponibles en el 

programari del Campus Virtual de la Universitat, que utilitza la plataforma Moodle. A 

l’inici del període lectiu, el primer dia de classe es van explicar els objectius de les 

activitats, la metodologia i la seqüenciació de les activitats, des de l’inici fins a final de 

curs.   

 

Les activitats són individuals però amb un caire clarament col·laboratiu,  ja que tots els 

alumnes han de treballar sobre la feina dels altres per crear un nou recurs docent entre 

tots. En un primer grup d’activitats, anomenades genèricament Jo pregunto a l’examen, 

els alumnes han formulat una sèrie de preguntes de tipus test, amb indicació de si la 

resposta és vertadera o falsa i amb una retroacció justificativa; això s’ha fet per als vuit 

blocs de continguts de teoria.  

 

Un segon grup d’activitats, amb el  nom genèric Jo responc a l’examen,  ha consistit en 

què els estudiants han respost un nombre mínim de vuit qüestionaris autoavaluatius que 

incorporen la retroacció per a cada pregunta. Aquests qüestionaris s’han fet a partir de 

les preguntes i respostes validades prèviament pel professor. Quan l’estudiant obre un 

qüestionari de qualsevol dels vuit blocs, aquest es configura amb preguntes triades de 

forma aleatòria, però proporcional a la importància dels continguts, a partir del banc de 

preguntes creat de forma comú. D’aquesta manera, cada qüestionari que s’obre és 

diferent.  

 

Les activitats s’han temporitzat de febrer a maig amb un interval de 10-12 dies, i s’han 

plantejat als estudiants de forma mixta. Per exemple, la primera ha constat d’una 

activitat de Jo pregunto a l’examen-1 i un altre de Jo responc a l’examen-1. La següent 

activitat, ha constat d'un nou bloc teòric de Jo pregunto a l’examen-2 i un altre de Jo 

responc a l’examen-2, i així successivament fins a final de curs amb un total de vuit 

activitats dobles. 

Resultats 

L’experiència s’ha finalitzat sense problemes, tot i la dificultat tècnica en el disseny dels 

formularis de correcció i el posterior traspàs als qüestionaris. Tots els estudiants han 
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seguit les activitats, independentment de si han triat avaluació continuada o única. Els 

únics que no l’han seguit han estat  estudiants que han abandonat l’assignatura a 

principi del semestre. Els estudiants han demostrat un gran interès al llarg de 

l’assignatura per fer correctament les activitats, demanant justificació de la qualificació 

obtinguda, amb preguntes a classe, etc. A la base de dades de preguntes, els estudiants 

han aportat un total de 1.987 preguntes amb la corresponent retroacció. Aquestes s’han 

utilitzat per a la creació dels qüestionaris autoavaluatius en els diferents blocs. En total 

s’han respost 3.064 qüestionaris, que corresponen a una mitjana de 33 qüestionaris per 

estudiant.  

 

A l’enquesta de satisfacció, un 80 % d’estudiants estan molt d’acord o d’acord en que 

l’activitat els ha fet portar l’assignatura al dia, i un 90 %  en que ha tingut una clara 

utilitat formativa. Això queda també demostrat perquè un 89 % ha mirat la retroacció un 

cop fets els qüestionaris per aprendre dels errors comesos. Un 75 % ha considerat que 

l’activitat els ajudarà a millorar la nota de l’examen teòric i un 86 % està d’acord o molt 

d’acord en que el fet de poder seguir de forma progressiva les notes de cada activitat els 

ha permès veure l’evolució del seu aprenentatge. Finalment, un 90 % considera que cal 

mantenir aquesta activitat el proper curs. 

 

Com a valoració dels resultats acadèmics, hem comparat els resultats en l’examen de 

teoria referit a la part de preguntes tipus test. En el curs 2013-2014, la nota mitjana 

d’aquest apartat va ser un 3,7 i la van suspendre un 42 % d’estudiants. El curs 2014-

2015, en que s’ha desenvolupat l’activitat, la nota mitjana per al mateix apartat ha estat 

de 5,3, i l’ha superat el 78 % d’estudiants, amb un increment d’èxit del 30 % respecte al 

curs anterior. 

Conclusions 

� Els alumnes han pogut copsar de forma quantificada i acumulativa l’evolució del 

seu aprenentatge al llarg del procés formatiu i des del mateix inici de l’activitat. 

� El fet que els alumnes facin les activitats en intervals seqüenciats a partir dels 

continguts explicats progressivament a classe, els ha obligat a portar l’estudi de 

l’assignatura al dia.  
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� L’activitat, en el seu conjunt, ha integrat el treball tutoritzat de l’estudiant amb 

tots els continguts teòrics del pla docent i, alhora, ha estat molt útil en  

l’avaluació continuada. 

� La taxa d’èxit acadèmic a l’examen teòric s'ha incrementat notablement. 

 

Qüestions per reflexionar sobre l'experiència 

1) És possible dissenyar activitats significatives i quantificables que serveixin tant per 

a l’aprenentatge com per l’avaluació continuada? 

2) Són capaços alumnes de primer curs de redactar correctament preguntes d’examen 

amb la retroacció corresponent amb un objectiu formatiu i que abastin tots els 

continguts teòrics? 

3) Cal preveure en el disseny de les activitats l’ús dels seus resultats per a configurar 

un nou recurs docent? Això ho pot percebre l’alumne com un valor afegit? 

4) Quin grau d'importància té d’establir de forma gradual en la seqüencia formativa 

evidències objectives i valorables que permetin a l’estudiant determinar l’evolució 

en el seu procés formatiu? 

Fitxa de l'experiència 

CONTEXT NIVELL 
EDUCATIU 

ÀMBIT ACCIÓ 

Assignatura troncal de 
primer curs del grau de 
Farmàcia, amb un 
grup-classe de 108 
estudiants (60% 
repetidors).  

Superior 
 

Assignatura 
Equip educatiu 
 

Avaluació 
Tutoria 
 

PARTICIPANTS 
Equip docent, Grup d’Innovació, professor responsable del grup-classe, estudiants. 
DESENVOLUPAMENT DEL CAS 
- De febrer a maig, de forma seqüencial per a vuit blocs del temari, els alumnes redacten  
preguntes tipus test indicant si la resposta és V/F i la corresponen retroacció. 
- Correcció i qualificació de les preguntes formulades pels alumnes. 
- Elaboració (en equip docent) de vuit qüestionaris autoavaluatius, cadascun amb 10 
preguntes aleatòries, a partir del banc de preguntes fetes pels alumnes en cada bloc. 
- Resposta dels qüestionaris autoavaluatius amb retroacció i qualificació automàtica. En 
el qualificador (Campus Virtual, plataforma Moodle) l’estudiant segueix el seu progrés i 
gradualment la mitjana de les activitats fetes, que al final ha de ser, en conjunt,  ≥ 5 per 
superar l’assignatura. 
TEMPS 
De febrer fins a maig, de forma ininterrompuda. 
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