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Pràctiques Tutelades

Les Directives:

85/432/CEE 

2005/36/CE  

2013/55/UE



Pràctiques Tutelades

Professió regulada 

Sis mesos de formació com a mínim en 

oficina de farmàcia o hospital

Proporcionar als alumnes experiències per a 

ser professionals en l’àmbit assistencial



Títol de Grau de Farmàcia 

Ordre CIN/2137/2008, de 3 de juliol,
estableix els requisits per a la 
verificació dels Títols Universitaris 
Oficials que habiliten per l’exercici de 
la professió de farmacèutic

30 ECTS 

Pràctiques Tutelades

TFG



Llei 16/1997

 de Regulació de Serveis de les Oficines de

Farmàcia, recull al punt 10 la col·laboració

en la docència per l’obtenció del títol de

Farmàcia d’acord amb el previst a les

directives comunitàries i a la normativa

estatal i de les universitats



Llei 29/2006

 de 26 de juliol, de garanties i

ús racional dels medicaments

i productes sanitaris



Pràctiques Tutelades

La naturalessa radica en  

“l’aprenentatge en l’ acció”

 “saber” (coneixements)

 “saber fer”(habilitats) 

 “saber estar” (actituds o comportaments) 

competències professionals i 

transversals



ECTS i  Pràctiques Tutelades 

 Facultat Farmàcia. UB 24 ECTS

 24 x 35 hores = 840 hores

 ECTS inclou:

 Activitats al centre receptor

 Activitats lectives a la Facultat en la modalitat 
de seminaris i tallers experimentals

 Preparació de treballs 

 Treball personal de l’alumne



Pràctiques Tutelades

24 ECTS  --- 840 hores

6/9 mesos farmàcia comunitària o 
farmàcia d’hospital

10 tallers experimentals

4 activitats/proves d’avaluació

competències professionals en 

farmàcia pràctica
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Pràctiquess Tutelades

Model estructural

Unitats de Coordinació Docent

Profesores associats

Tutors 

Alumnes

Professors associats
Alumnes
Tutors



Pràctiques Tutelades

Conveni entre la Universitat de Barcelona, 

el Consell de Col·legis de Farmacèutics de 

Catalunya, i el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya
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Pràctiques Tutelades

Girona

Barcelonès nord
i Maresme

Barcelona

Centre

Lleida

Tarragona

Costa de ponent

Terres de l’Ebre
+ Unitats de Coordinació 

Docent (UCD)



Unitat de Coordinació Docent 

(UCD)

Seu Professorat

Barcelona nord Facultat  Farmàcia Mínim 2

Barcelona sud Facultat  Farmàcia Mínim 2

Costa de Ponent Facultat  Farmàcia Mínim 2

Centre Facultat  Farmàcia Mínim 2

Barcelonès nord i Maresme Hospital Germans Trias i 

Pujol

Mínim 2

Girona Hospital Josep Trueta Mínim 2

Lleida COF de Lleida Mínim 2

Tarragona i Terres de l’Ebre Hospital Joan XXIII Mínim 2



Informació al web

www.ub.edu/farmacia

- Grau de farmàcia

- Pràctiques

http://www.ub.edu/farmacia/farmacia/practiques.htm
http://www.ub.edu/farmacia


Informació al web

Centres Receptors

 Acreditació  - tancada

 Oferta places – 15 de maig a 17 juny 2020

oberta

Farmàcies comunitàries : 1 plaça/torn

Hospitals: 5 places/torn

http://www.ub.edu/farmacia/farmacia/practiques.htm


CALENDARI

 Oferta places:  15/05 – 17/06/ 2020

 Consulta oferta places:25/06 – 13/09/2020

 Preinscripció alumnes: 13/07-13/09/2020

 Publicació llista provisional: 17/09/2020

 Llista definitiva de places: 25/09/2020

 Adjudicació definitiva: 28/09/2020
https://www.ub.edu/farmacia

Motiu COVID 19 aquestes dates 

están subjectes a posibles canvis

https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/483731/26
https://www.ub.edu/farmacia


Torns curs 2018-19

Torn A (temps parcial -25h/setmana*-) 

De octubre 2020 a  de juliol de 2021 pendent

Torn E (primer semestre, temps complet -
35h/setmana*-)

De octubre 2020  a abril de 2021 pendent

Torn B (segon semestre, temps complet -
35h/setmana*-)

De  febrer a  juliol de 2021 pendent

* Exclosos dissabtes tarda, diumenges i festius



Adjudicació de places

 Cal preinscriure’s i enviar preselecció 

 Tot l’alumnat ha de seguir el mateix procediment

 Consulta de places amb el perfil dels centres

 Preinscripció i tria d’un màxim d’ofertes 

 Llista d'admesos i exclosos.

 Adjudicació automàtica.

 Matrícula octubre 2020

 Matrícula assegurança voluntària (majors de 28 anys)

 Signatura Projecte Formatiu (octubre a secretaria 
presencial)

 Benvinguda i presentació del professorat 



Matricula

Torns E –P – A- B

SECRETARIA
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Consulta i inscripció 
de places

 A través del GIPE: 
(http://www.ub.edu/gipe/action/home-estudiant)

http://www.ub.edu/gipe/action/home-estudiant


Consulta i inscripció 
de places

1)Preinscriure’s a la convocatòria:

2) Cercar les ofertes i seleccionar-les:



Preinscripció: Enviament 
preselecció

3) Veure la selecció i ordenar per preferències



Consell d’estudis de l’ensenyament de Farmàcia

Pràctiques Tutelades

4) Enviament de la preselecció pel GIPE.

 Un cop confirmada no es podrà modificar

 Es obligatòria la confirmació per fer 
l’assignació i cursar les Estades.



Consell d’estudis de l’ensenyament de Farmàcia

Pràctiques Tutelades

 La formalització  Pràctiques Tutelades:  
Projecte Formatiu signat per 

Universitat, Empresa i Estudiant.

 Cada estudiant te professor associat de 
la UB i un tutor al centre receptor

 La coordinadora de l’assignatura gestiona 
activitats entre els estudiants - professors 
i tutors.



Adjudicació de places

INCOMPATIBILITATS

 Torns* B o E (temps complet) :

 Fer les pràctiques en una Farmàcia o Hospital amb el qual 
hi hagi un contracte de treball vigent durant el període de 
pràctiques.

 Fer altres tipus de pràctiques durant el període de les 
pràctiques (no es pot tenir més d’un conveni a la vegada)

*Torn A: no hi ha incompatibilitat sempre que siguin en altres 
horaris i es facin les hores que corresponguin segons el Pla 
d’Estudis.

 En aplicació de l'art. 28.2 de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, la facultat pot denegar la realització 
de les Estades en oficines de farmàcia familiars.



Pràctiques Tutelades

Formalització del Projecte Formatiu:

és un document de compromís entre 

universitat - tutor - alumne

On he d’anar? 

A secretaria abans de l’inici de 
l’assignatura



tutor - professor i alumne
 Com estructurem el pla docent per a que l’estudiant 

adquireixi  les competències i el tutor  supervisi  el 
seu  aprenentatge? 

 Seminaris d’inici                                            10 hores

 Reunions professor – tutor – alumne                 

 Tallers experimentals P.A                               30 hores

 Hores docència tutor centre receptor               50 hores

 Aprenentatge autònom: activitat integració competencial
 a) memòria formativa reflexiva (MFR) ………………… 15% 

 b) treball d’educació farmacèutica (TEF)      …………20%

 c) memòria de farmàcia pràctica (MFP)  ……………….15%

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



Pla Docent Pràctiques Tutelades

 Treball d’educació farmacèutica

 Memòria formativa – reflexiva

 Memòria d’activitats professionals

 Prova final

 Informe farmacèutic tutor 

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=362282&idioma=CAT&recurs=publicacio


www.ub.edu/farmaciapractica

http://www.ub.edu/farmaciapractica/

