
 

 
 
 

  

Secretaria d’Estudiants i Docència,  
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

C/ Casanova 143  
08036 Barcelona 

Tel. +34 934 035 250 
Fax +34 934 035 254 
secretariamedicina@ub.edu 
www.ub.edu/medicina 

 

FITXA D’ACTIVITAT(no emplenar  els espais ombrejats) 

NOM  

COMPARTIR IDEES. LA UNIVERSITAT VA A L’INSTITUT 
Projecte d’aprenentatge i servei que s’ofereix a estudiants tan de graus com 
de màsters de diferents facultats de la Univeristat de Barcelona. La proposta 
consisteix en preparar amb la tutorització i seguiment d’un professor/a, 
conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els estudis 
que està cursant l’estudiant i impartir-les en un o dos instituts 
d’ensenyament secundari de Barcelona. 
Aquesta proposta permet innovar i buscar noves fòrmules docents, alhora 
que esdevé una activitat que clarament s’emmarca en la idea de 
responsabilitat social universitària. 

TIPUS 3 

APs 
L’aprenentatge servei és una 
proposta educativa que 
integra el servei a la 
comunitat i l’aprenentatge 
acadèmic útil en un sol 
projecte. Aquesta proposta 
permet als estudiants de 
formar-se i d’aprendre 
continguts propis de la seva 
àrea tot treballant sobre les 
necessitats socials reals de 
l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo 

Adreçat al 
grau de: Medicina 

Telèfon 
d’informació   PREU  
DATES 
IMPARTICIÓ 
ACTIVITAT 

Durant tot el curs 
 

Nº HORES 
ACTIVITAT 50 CRÈDITS 

ECTS 2 

OBJECTIUS DOCENTS 

 
1. Contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels 

estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de 
cada disciplina com els relacionats amb les competències 
transversals. 

2. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les 
competències transversals.  

3. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat 
reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les 
disciplines que estudien. 

 



 

COMPETÈNCIES FORMATIVES 

Competències transversals 
a. Aprenentatge i responsabilitat 
b. Capacitat comunicativa  
c. Treball en equip  
d. Compromís ètic  

Competències específiques 
a. Les competències específiques del grau o assignatura 

en la qual es desenvoluparà la conferència-taller 
b. També els continguts concrets a treballar per a cada 

conferència-taller 
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

(1)- Com una substància es converteix en medicament? 
(1)- Què li passa al meu avi que tremola i li costa caminar? 
(1)- Per què m’ofego quan faig exercici intens / arriba la primavera? 
(1)- Què li passa al meu cervell quan prenc alcohol? 
(1)- Si menjo tot el que vull, puc tenir problemes amb el cor? 
(2)- Què cal saber per anar al metge?  
(2)- Què són els programes de disminució de riscos?  
(2)- Les anàlisis de laboratori ens parlen de nosaltres 
(3)- Perquè la medicina necessita la bioètica? 
(3)- Els comitès d´ètica assistencials i en recerca: Per una bioètica en acció  
(3)- Integritat en la recerca: dels principis a l´acció 
(4)- Microbis Viatgers o Viatgers amb Microbis? 
(4)- La vacuna, l’eina preventiva més eficaç: veritat o mentida? 
(4)- Vacunes contra el càncer? 
(4)- Epidèmies: restes del passat? 
 

PROFESSORAT 
(1)- Laura Cuffí  (2)- Jordi Delás  (3)- Itziar de Lecuona (4)- Anna Vilella   

Responsable: Anna Vilella 
TIPUS 

D’AVALUACIÓ 1 
Avaluació individual per part del professor responsable i anàlisi de les 
respostes als qüestionaris dels alumnes i professors de secundària 

(2) 
 

 

                                                   
1 Aprofitament o només assistència 
2 En cas que sigui Aprofitament, expliqueu en què consisteix 
3 Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc... 


