
HISTOFLASH: una eina per al reconeixement de 

teixits que millora l’aprenentatge 

Introducció i objectius 

Els estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia realitzen 

pràctiques de laboratori entre d’altres activitats complementàries. El curs 2011-12, 

l’Equip Docent de l’assignatura va posar a punt una pràctica d'histologia que té com a 

objectiu que els estudiants, per mitjà de l'observació al microscopi òptic, identifiquin 

estructures en diferents sistemes orgànics. El temps dedicat a aquesta pràctica 

depenia, en gran mesura, de les habilitats de l’estudiant i de la presència del 

professor, que havia de confirmar o corregir la identificació que feia l'alumne i donar 

les pautes per a una correcte interpretació de les preparacions. En una enquesta 

realitzada durant el curs 2012-2013, un 84% dels estudiants van opinar que seria útil 

disposar de les imatges de les preparacions (Figura 1), tant per preparar la pràctica 

com per repassar els continguts posteriorment. 
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Cada mòdul del programa Histoflash inclou una primera pantalla d’entrada (Figura 

2), des de la qual es pot accedir al simulador del microscopi que inclou el teixit 

digitalitzat corresponent al mòdul. El simulador presenta una part central circular que 

simula el camp de visió del microscopi òptic i en la qual es pot veure la preparació 

digitalitzada (Figura 3). A la part dreta del simulador s’hi inclou un set de botons: 

botons per desplaçar o centrar el teixit digitalitzat dins del camp de visió, botons per 

simular el canvi d’intensitat de llum, botons per  simular un canvi d’objectiu (ampliació 

o reducció de la imatge del teixit, mantenint en tot moment el punt central del camp 

que es trobava enfocat) i un botó per fer aparèixer o desaparèixer etiquetes sobre el 

camp de visió indicant el nom de les estructures que s’hi observen. Les accions 

d’aquests botons es poden realitzar també des del teclat, i així, per exemple, el 

desplaçament del camp de visió es pot realitzar mitjançant les fletxes del teclat i els 

canvis d’objectiu o d’augments amb les tecles + i -. En total s’han realitzat 7 mòduls: 

un mòdul correspon a la Tràquea, un altre a les Glàndules Tiroide i Paratiroide, un 

altre al Ronyó, un altre al Pàncrees, un altre al Pulmó, un sisè a l’Ovari i el setè al 

Testicle. Els alumnes poden accedir a aquests mòduls des del dipòsit OMADO o 

directament des del  Campus Virtual de l’assignatura. 

Descripció del programa 

Figura 7. Percentatge 

d’estudiants que superen la 
pràctica en els cursos 2011-
2012 (246 estudiants),  2012-
13 (339 estudiants), 2013-14 
(323 estudiants) i 2014-15 
(325 estudiants). Els dos 
darrers cursos acadèmics els 
estudiants tenien a la seva 
disposició el programa 
Histoflash.  
* diferències estadísticament 
significatives (p<0.05). 

Resultats 

En aquest context, l’Equip Docent de l’assignatura ha creat un programa interactiu, 

l’Histoflash, que permet a l’alumne estudiar els teixits a l’ordinador a través de la 

simulació de l’observació al microscopi. El desenvolupament i l’aplicació del 

programa pretén facilitar l’aprenentatge autònom dels estudiants per a millorar de 

forma no presencial les habilitats d’observació al microscopi, prèviament i 

posteriorment a les que adquireixen al laboratori de pràctiques.  

Figura 1. Distribució dels estudiants 
segons la valoració que van realitzar de 
la següent pregunta: “Creus que seria 
útil poder disposar d’imatges 
digitalitzades dels teixits estudiats a la 
pràctica d’histologia?”. Els resultats 
s’expressen en % d’estudiants (n = 
339, curs 2012-13) que han donat la 
seva opinió en una escala entre 1 (poc) 
i 4 (molt). 

Durant el curs 2013-2014, per mitjà d’una enquesta, es va observar que els 

estudiants valoren molt positivament aquesta eina ja que poden dedicar a cada 

preparació el temps necessari segons les seves necessitats (Figures 4 i 5). 

L'evolució del número d’accessos als mòduls del programa al llarg del quadrimestre 

indica que els estudiants mostren interès per aquesta eina (Figura 6). A més a més, 

en les activitats d’avaluació, el nombre d’estudiants que supera aquesta pràctica ha 

augmentat significativament després de la implementació d’aquesta eina a partir del 

curs 2013-14 (Figura 7). 

Conclusions 

Figura 2. Pantalla inicial del mòdul 

Histoflash de les Glàndules Tiroide i 

Paratiroide.  

Figura 3. Exemple de la visualització 

de teixit tiroïdal i paratiroïdal en el 

simulador del microscopi òptic. 

Es pot concloure que el programa Histoflash: 
 

- és una eina ben valorada pels estudiants que els permet dedicar 

a l’estudi dels teixits proposats el temps necessari segons les seves 

aptituds i habilitats.  
 

- constitueix una metodologia complementària a l’activitat presencial 

que facilita el procés de ensenyament-aprenentatge i millora els 

resultats acadèmics. 

Figura 4. Distribució dels 
estudiants segons la 
valoració que han 
realitzat sobre si 
l’Histoflash els ha ajudat 
a entendre els continguts 
de teoria. Els resultats 
s’expressen en % 
d’estudiants (n = 333, 
curs 2013-14) que han 
donat la seva opinió en 
una escala entre 1 (poc) i 
4 (molt). Un 3,9 % dels 
estudiants deixa la 
pregunta en blanc. 

Figura 5. Distribució dels 
estudiants segons la 
valoració que han realitzat 
sobre si l’Histoflash els ha 
ajudat a preparar l’examen 
de pràctiques. Els resultats 
s’expressen en % 
d’estudiants (n = 333, curs 
2013-14) que han donat la 
seva opinió en una escala 
entre 1 (poc) i 4 (molt). Un 
3,0 % dels estudiants deixa 
la pregunta en blanc. 

Figura 6. Evolució del 
número d’accessos als 
mòduls del programa 
Histoflash al llarg del 
quadrimestre (curs 2013-
14; 339 estudiants). La 
mitjana d’accessos diaris 
al programa és de 56,7.  

 


