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DISSENY I APLICACIÓ D’ACTIVITATS DERIVADES D’UN CAS CLÍNIC      
INTERDISCIPLINARI A L’ASSIGNATURA “FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA II” 

DEL GRAU DE FARMÀCIA

L’estudi que es presenta forma part d’un projecte molt ampli (2011PID-UB/19 i
2012PID/UB/157), iniciat el 2011, el qual s’està desenvolupant pel grup de treball “CASOS
CLÍNICS TRANSVERSALS EN FARMÀCIA (CCT-FARMA)” [1], format per professors que
imparteixen diferents assignatures de tots els cursos del Grau de Farmàcia (15 assignatures,
12 de les quals són obligatòries).

El projecte pretén afavorir la relació de coneixements, despertar la consciència de
continuïtat i permetre un aprofundiment progressiu al llarg dels estudis de grau. Amb

3r curs

4t curs

5è curs

OBJECTIU GENERAL del projecte CCT-FARMA:

� Promoure la integració de coneixements i l’aprenentatge continuat per
part de l’estudiant al llarg dels estudis de Farmàcia, mitjançant el
desenvolupament d’eines de connexió -casos clínics- entre diferents
assignatures del Grau de Farmàcia.

En aquest context, i per a la seva aplicació a l’assignatura de segon curs
Fisiologia i Fisiopatologia II (FFp-II), s’ha adaptat el cas clínic d’en SAM i
els OBJECTIUS específics han estat:

1. Dissenyar diverses activitats que integrin continguts de l’assignatura
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

PROJECTE

continuïtat i permetre un aprofundiment progressiu al llarg dels estudis de grau. Amb
aquesta finalitat, el projecte se centra en el disseny, planificació, elaboració i aplicació
d’activitats relacionades amb un tema o fil argumental, les quals s’incorporen en diverses
assignatures al llarg de l’ensenyament. La forma escollida per presentar els continguts del
tema a tractar ha estat el “cas clínic”.

Donada la seva importància en la formació del futur professional sanitari i les seves
repercussions socials, el tema del primer cas clínic introduït ha estat el consum de risc
d’alcohol i està protagonitzat per un jove, en SAM, iniciat al consum d’alcohol als 13 anys
[2,3].

1r curs

2n curs

CASOS CLÍNICS com
a eina d’integració
de coneixements en
el Grau de Farmàcia

1. Dissenyar diverses activitats que integrin continguts de l’assignatura
de FFp-II i amb altres assignatures cursades anteriorment.

2. Promoure la utilització de material docent comú del CCT-Farma
disponible en el Campus Virtual (CV)-UB per a la resolució d’algunes
de les activitats proposades.

3. Implementar l’activitat basada en cas clínic, en el període docent de
l’assignatura, en el CV-UB i com a element constitutiu de l’avaluació
continuada.

En el context d’un projecte desenvolupat pel grup CCT-FARMA, es presenta el disseny i aplicació d’una
ACTIVITAT BASADA EN UN CAS CLÍNIC a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia II.
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DISSENY I APLICACIÓ DEL PROJECTE

CONTEXTUALITZACIÓ 

L’àmbit d’aplicació correspon a l’assignatura FFp-II, obligatòria de 9 ECTS,
situada en el 2n curs (4t semestre) del Grau de Farmàcia. La intervenció docent
s’ha portat a terme durant el curs 2012-2013 en un total de 372 estudiants
d’avaluació continuada, distribuïts en 4 grups de docència (7 professors).

Durant el curs anterior, aquests estudiants ja havien rebut informació sobre la
finalitat del projecte i l’elecció del cas clínic sobre el consum de risc d’alcohol,
protagonitzat per en SAM (personatge fictici), la història del qual constitueix el
fil conductor entre diferents assignatures. S’havien introduït els efectes del
consum d’alcohol sobre l’organisme (punt de vista bioquímic) i també sobre la
fisiologia del sistema nerviós.

REDACCIÓ DEL CAS CLÍNIC 

Aquest cas clínic està
relacionat i s’enllaça amb un
època concreta de la vida
d’en SAM. Trobareu la seva
història prèvia i posterior al
CV-CCT-farma.
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SAM

CONTEXTUALITZACIÓ 

Directrius i 
temporalitat

Bibliografia útil

SAM (52 anys):

Fibril�lació auricular

• Motiu de consulta

• Interrogatori-
antecedents:

- esteatosi hepàtica

- hepatopatia alcohòlica

• Exploració física

• Proves de laboratori

• Proves complementàries

Adaptació del cas clínic d’en Sam per centrar-lo en una etapa més avançada de la seva vida, en la
qual es presenten complicacions cardiovasculars i digestives, entre d’altres.

En relació al cas plantejat, s’han dissenyat diverses activitats per tal de PROMOURE:

1) La integració de continguts dins de la pròpia assignatura. (Fig. 5-8)

2) La integració de continguts amb altres assignatures cursades anteriorment.

Un exemple amb finalitat integradora és la proposta d’una activitat centrada en com el

consum crònic d’alcohol, i el conseqüent metabolisme, indueix dany hepàtic i fibrosi (Fig. 9 i
10). Per resoldre-la, l’estudiant requereix coneixements previs adquirits a l’assignatura de

Bioquímica (1r curs, 2n semestre); per la qual cosa es proposa consultar el material del
“Seminari de Bioquímica” (disponible en el CV CCT-Farma).

3) La utilització i consulta de material docent d’altres matèries o del CCT-Farma
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3) La utilització i consulta de material docent d’altres matèries o del CCT-Farma
(informació multidisciplinària relativa a l’alcoholisme) disponible al CV-UB.

A part de l’activitat ja esmentada, per algunes de les activitats proposades (Fig. 11),
l’estudiant necessita consultar la “Guia Clínica sobre alcohol i atenció primària de salut”, la
qual està disponible en el CV CCT-Farma.

4) L’ús i interpretació d’articles científics (Fig. 12), la capacitat de síntesi, l’ús adequat
de terminologia mèdica (Fig. 5), ...

5) La capacitat per transmetre de forma clara possibles consells a la població,
relacionats amb la seva futura activitat professional (Fig. 13).

Activitat basada en el cas clínic del SAM:

• Dissenyada per ser realitzada en grups de 2 estudiants.
• Inclou instruccions i bibliografia recomanada (Fig. 1); la presentació del cas (Fig. 2) i les

activitats a realitzar.
• Tot el material accessible a través del CV de l’assignatura FFp-II i/o de CCT-Farma (Fig. 3).
• Lliurament com a informe escrit. Constitueix el 20% de la qualificació final de FFp-II.

� Resolució d’activitats (Fig. 5-13) i criteris d’avaluació (Fig. 4).
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� La introducció i aplicació d’un cas clínic multidisciplinari constitueix una eina de connexió molt potent entre diferents
matèries capaç de promoure l’aprenentatge integrat i afavorir la relació de coneixements adquirits per part dels estudiants
de forma continuada en diverses assignatures de Grau.

� En aquest context, el disseny d’activitats -en relació al cas clínic plantejat- permet promoure l’aplicació i integració de
continguts dins de la mateixa assignatura i amb altres assignatures cursades anteriorment.
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