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ANÀLISI DEL CONTEXT

9a Jornada de Desenvolupament de Competències pels 
Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades



Títol del Grau en Farmàcia

Ordre CIN/2137/2008, de 3 de juliol, estableix els 
requisits per a la verificació del Títol Universitari que 

habilita per a l’exercici de la Professió de Farmacèutic 

30 ECTS Pràctiques Tutelades i TFG



Títol de Grau en Farmàcia

Ordre CIN/2137/2008, de 3 de juliol

Competències 

Aprenentatge competencial 



Marc de Col·laboració

Conveni entre:

• Universitat de Barcelona 

• Consell de Col·legis de Farmacèutics de 

Catalunya

• Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya



Unitats de 
Coordinació 
Docent (UCD)

Pràctiques 
Tutelades

+

1 Professora Titular d’Universitat
11 Professors Associats farmàcia d’hospital
10 Professors Associats farmàcia comunitària

Cada UCD mínim 1 Professor 
Associat de cada àmbit

24 ECTS
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Saber hacer

Saber

estar 

saber

Saber 
fer

saber

comportaments

habilitats

coneixements

Aprenentatge per competències



ESTRUCTURA i ORGANITZACIÓ

FARMACÈUTIC tutor  facilita/supervisa  l’aprenentatge 

Assignatura de 24 ECT’s equivalència 840 hores

Facultat: Reunions professor   – tutor   – alumnes

◦ Seminaris d’inici                                                10 hores  

◦ Tallers experimentals                                        30 hores

Centre Receptor: OF o FH

◦ Aprenentatge centre receptor                    800 hores  (3-4 hores/setmana)

memòries al centre 

Formació explícita farmacèutic tutor      50 hores (diploma acreditatiu)



ESTRUCTURA i ORGANITZACIÓ

Formació explícita farmacèutic tutor:  50 hores
Que  inclou?

Entrevista inicial: planificació docent  

Marc regulador i descripció de les funcions: OF o SH

Activitats d’aprenentatge orientades al medicament

Activitats de farmacotècnia

Activitats de farmàcia assistencial orientades al pacient

Activitats de formació continuada i desenvolupament

professional 

Revisió de les memòries i suggeriments



COMPETÈNCIES:
ESPECÍFIQUES  I  TRANSVERSALS

La Universitat de Barcelona vol proporcionar 

formació integral de la persona

i al seu creixement personal 

l’activitat professional  representa una part de les 
activitats de la persona 



1.-Compromís ètic  
�Capacitat crítica i autocrítica 

�Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques 

2.-Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat 
�Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica

� Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions • 

3.- Treball en equip
� Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú 

� Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals • 

4.-Capacitat creativa i emprenedora 
� Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes

� Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds 

5.- Capacitat comunicativa 
�Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera 

llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina. 

� Capacitat de cercar, usar i integrar la informació 

Competències Transversals



Dissenyar activitats que portin els alumnes a 
reflexionar i actuar per a millorar la seva 

empleabilitat

Aprenentatge constructivista
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Dissenyar activitats que impulsin a 

treballar en equip

Aprenentatge cooperatiu
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Dissenyar activitats que portin els alumnes  a 
mostrar les seves capacitats davant els seus 

companys

Aprenentatge competitiu      (Premis)
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Pràctiques Tutelades
“l’aprenentatge en l’acció” 

Farmacèutics Tutors

Facilitadors de l’aprenentatge 
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PLA D’AVALUACIÓ 

Aprenentatge  autònom: activitats d’integració 
competencial

◦a) Memòria Formativa Reflexiva (MFR)  ……..15%

◦b) Memòria de Farmàcia Pràctica (MFP)……15%

◦c) Treball d’Educació Farmacèutica (TEF)…..20%

◦d) Prova final escrita……………………………...50%



PLA D’AVALUACIÓ 

a) Memòria Formativa reflexiva (MFR) 15% 
a d’elaborar al centre receptor

Contribueix a l’aprenentatge reflexiu de las funcions
pròpies del farmacèutic a l’Oficina de Farmàcia o
Farmàcia d’Hospital.

4 lliuraments

Aprenentatge constructivista
Categorització nivells competencials taxonomia de 

Bloom



Temes Memòria Formativa Reflexiva
1. Farmacovigilància i Alertes Farmaèutiques

2. Dispensació de medicaments amb recepta electrònica 
(OF) seguint SEVeM/ordre mèdica (FH)

3. Atenció Farmacèutica en:

- medicaments d’Indicació Farmacèutica (OF)

- medicaments de Dispensació Ambulatòria (FH)

4 . Implementació de Serveis Professionals Farmacèutics en 

OF i conciliació de la medicació en FH



Títol de l’activitat formativa: Dispensació de medicaments amb recepta electrònica / ordre mèdica

Què he aprés? (formació)

Com ho he aplicat? (habilitats)

Quines reflexions em plantejo? (gestió del coneixement)

Quines competències professionals estic adquirint? (capacitació)

Nivell 1.- Identificar i descriure

Nivell 2.- Explicar/interpretar

Nivell 3.- Aplicar la gestió del coneixement per a resoldre (dubtes, consultes, problemes, etc…)

Nivell 4.- Analitzar i relacionar

Nivell 5.- Elaborar materials

Nivell 6.- Emetre informes

Nom i cognoms e-mail:

Farmacèutic/a Tutor/a: Signatura:

Data: Segell FC o FH



MEMÒRIA FORMATIVA REFLEXIVA

Afavoreix l’avaluació per competències: 

a)específiques pròpies del tema 

b) transversals com capacitat crítica i autocrítica,

capacitat de comunicació escrita, etc…



EXEMPLE DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
MEMORIA FORMATIVA REFLEXIVA

◦Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
◦Anàlisi, síntesi, visió global, aplicació dels coneixements a la 
pràctica.

◦Presa de decisions, adaptació a situacions noves.

◦Capacitat comunicativa
◦Expressió oral i escrita, amb domini del llenguatge especialitzat.

◦Cerca, utilització i integració de la informació. 

◦Capacitat de reconèixer la necessitat de mantenir i
actualitzar la competència professional.



RESPONSABILITATS  
MEMORIA FORMATIVA REFLEXIVA

◦Paper del tutor: 
Supervisar i validar els 4 lliuraments

◦Responsabilitat de l’alumne: 
Presentar al farmacèutic tutor la memòria 
mensual per a la seva revisió i signatura 
pel posterior lliurament al professor



PLA D’ AVALUACIÓ 

b) Memòria Farmàcia Pràctica (MFP)…15% 
a elaborar al centre receptor

Contribueix a l'aprenentatge de la pràctica
farmacèutica basada en l’ús efectiu i segur dels
medicaments a Oficina de Farmàcia o Servei de
Farmàcia d’Hospital

Aprenentatge col· laboratiu i competitiu



Temes Memòria Farmàcia Pràctica

1. Organització, emmagatzematge i custòdia dels medicaments  
que se dispensen amb recepta (OF) o ordre mèdica (FH)

2. Medicaments biològics i biosimilars

3. Disseny i estructuració d’una entrevista clínica objectiva i                
estructurada centrada en un problema de salut que presenta 
un pacient

4. Ajust posològic de medicaments en el pacient crònic 
polimedicat amb funció renal disminuïda



ESTRUCTURA MEMÒRIA FARMÀCIA PRÀCTICA

Cas pràctic: redacta i presenta el cas

1.- Elabora i explica el protocol

2.- Aplica el protocol

3.- Analitza i relaciona la pràctica amb el protocol 

4.- Emet un informe relatant els punts forts i febles



COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
MEMÒRIA FARMÀCIA PRÀCTICA

◦Desenvolupar habilitats de comunicació i informació per a 
tractar amb pacients i usuaris dels serveis de salut. Promoure 
la col·laboració amb els  equips multidisciplinaris. 

◦Capacitat de reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar 
la competència professional

◦Capacitat comunicativa
◦Expressió oral i escrita, amb domini del llenguatge 
especialitzat. Cerca, utilització i integració de la informació. 



RESPONSABILITATS
MEMÒRIA FARMÀCIA PRÀCTICA

◦Paper del tutor: 

Supervisar i validar els 4 lliuraments

◦Responsabilitat de l’alumne: 

Presentar al farmacèutic tutor la memòria 
mensual per a la seva revisió i signatura 

pel posterior lliurament al professor



Temes Memòria Farmàcia Pràctica

Pla docent del farmacèutic tutor 



PLA D’AVALUACIÓ 

a) Treball d’Educació Farmacèutica (TEF) 20% 

Contribueix al desenvolupament de la competència
específica d’educació per a la salut i a les
competències tranversals de treball en equip i
comunicació

2 lliuraments

Aprenentatge cooperatiu i competitiu 
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PLA D’AVALUACIÓ

• Educació farmacèutica a estudiants d’educació 
secundària. 
Farmacèutic tutor: Acompanya els estudiants i puntua

• Educació farmacèutica a Associacions de Pacients



Treball Associacions de Pacients 
Premi Federació Farmacèutica

al millor treball 

- àmbit farmàcia d’hospital

- àmbit farmàcia comunitària

Aprenentatge competitiu

PLA D’AVALUACIÓ



REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS 
D'APRENENTATGE

9a Jornada de Desenvolupament de Competències pels Tutors 
d’Estades en Pràctiques Tutelades



Reflexions
1.- L’avaluació de la memòria per competències, requereix un seguiment
continu del farmacèutic tutor i del professor en el procés d'aprenentatge

2.- El/La farmacèutic/a tutor/a, dins les 50 hores de formació explícita,
ha de dedicar el temps necessari per a revisar cadascuna de les
memòries abans que siguin presentades per l’alumne al seu professor

3.- L’experiència d’aquest seguiment ha portat a dissenyar un
cronograma de tallers a càrrec dels Professors Associats, anteriors al
lliurament de cadascuna de les 4 memòries formatives reflexives i de les
4 memòries de farmàcia pràctica, per a que els materials que ha
elaborat l’alumne al centre receptor, puguin ser revisats pel professor,
abans de la seva qualificació en plataforma. Aquesta acció facilita el
procés d'aprenentatge i impulsa els aspectes de millora



REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA 
DOCENT

9a Jornada de Desenvolupament de Competències 
pels Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades



Reflexions

1.- La pràctica docent requereix la progressiva professionalització
docent del farmacèutic tutor. L’alumne realitza un projecte
formatiu. No ha d’esdevenir un auxiliar de farmàcia

2.- El desenvolupament del projecte formatiu requereix la
sensibilitat del farmacèutic tutor, per tal que l’alumne pugui
desenvolupar els continguts dels apartats de les memòries en
l’horari d’estada al centre receptor - oficina de farmàcia o
servei de farmàcia d’ hospital-, garantint així la tutorització del
farmacèutic tutor en l’avaluació.



EVIDÈNCIES ROL 
FARMACÈUTIC TUTOR

FACILITADOR APRENENTATGE

ACCIONS

Informe final
per competències 

(1)

Validació
MFR (4)

Validació 
MFP (4)

Assistència 
presentacions treballs (2)

Comunicació 
tutor acadèmic 

(e- mail)

Assistència 
reunions

(jornades)

Signatura 
conveni






