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 Grau de farmàcia
 Troncal
 6 ECTS
 1r curs (2n semestre)

 Teoria (60 %)
 Activitats obligatòries (20 %)
 Pràctiques (20 %)

ASSIGNATURA DE
BOTÀNICA FARMACÈUTICA
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Èxit 58 %
Rendiment 51 %
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2. OBJECTIUS

1. Adaptar la docència en format semipresencial per a un grup exclusiu de repetidors

2. Assajar com a estratègia docent l’aula inversa en estudiants de primer curs

3. Determinar la millora dels nivells d'èxit i de rendiment acadèmic del nou grup

4. Aconseguir fidelitzar l’assistència de la part presencial i rendibilitzar-la

5. Dissenyar activitats seqüenciades que permetin a l’estudiant seguir el seu aprenentatge

6. Fer que els estudiants percebin l’experiència com un repte comú 



PROVISIONAL

PRIMER SEMESTRE 2021-2022
Creació (CV) M4 provisional amb 152 repetidors
Missatge explicatiu CV als estudiants
FAQS sobre M4 provisional
Sessió ZOOM informativa
Consulta CV per formalitzar el canvi de grup

3. METODOLOGIA
PROCEDIMENT
92 peticions de canvi de grup al M4
81 peticions acceptades (53 % del total de repetidors)
Formalització dels canvis de grup
Consolidació del grup semipresencial M4

REQUISITS
Repetidors amb pràctiques aprovades
Presencialitat: 50 %,  1 sessió setmanal de 90 min
Horari migdia amb control d’assistència
Activitats obligatòries setmanals
Programa i examen igual que la resta

DEFINITIU



3. METODOLOGIA
Primer semestre 2021-22
Programació del continguts presencials
Adaptació de les presentacions “de classe” 

(blocs de 90 minuts no al CV)
Planificació activitats obligatòries 

(aula inversa, a base de qüestionaris)

Segon semestre 2021-22
Docència de l’assignatura



4. RESULTATS
4.1 ACTIVITATS OBLIGATÒRIES
Seguiment 99 %
97 % al qualificació ≥ 7 (requisit per aprovar l’assignatura) 

Requisit: mitjana ≥ 7
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Estudiants

Teoria (60 %)
Activitats obligatòries (20 %)
Pràctiques (20 %)

Total de qüestionaris fets: 3.210 
Mitjana: 40 qüestionaris per estudiant
Mitjana: 401 respostes a preguntes
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4. RESULTATS

4.2 ASSISTÈNCIA A CLASSE: mitjana de 83 % 4.3 SESSIONS DE ZOOM



4. RESULTATS
4.3 ÈXIT I RENDIMENT ACADÈMIC 4.4 SATISFACCIÓ



5. CONCLUSIONS

1. S’ha adaptat la modalitat docent en format semipresencial per a un grup de repetidors

2. L’estratègia docent d’aula inversa a base de qüestionaris ha estat exitosa

3. El grup ha tingut la millor taxa d’èxit i de rendiment acadèmic que la resta de grups

4. S’ha aconseguit fidelitzar l’assistència de la part presencial

5. Els estudiants han percebut l’experiència com un repte comú 

6. La valoració feta pels estudiants a l’enquesta de satisfacció ha estat en conjunt molt alta

7. L’experiència s’ha dut a terme amb el vistiplau i control acadèmic necessari
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