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Una taca sospitosa

Ha vingut a la consulta odontològica un pacient de 50 anys que es queixa de

molèsties a la mucosa bucal. Li ha aparegut una taca blanquinosa a la part posterior

a prop de la gola i sent molèsties al deglutir. A més a més, el queixal més proper a

la zona afectada sembla estar perdent fixació a la mandíbula. El pacient és fumador

habitual i consumeix alcohol de forma habitual en els àpats.

Preguntes:

• Identifica quina és la malaltia

• Determina les causes i les conseqüències

• Dissenya una teràpia gènica adequada per a tractar aquest desordre o

complementar els tractaments convencionals.

• Tingues en compte els condicionants bioètics.

Canvi de paradigma

Plantejar un repte



� Problem-based Learning Initiative at 

Southern Illinois University. 

� PBL Faculty Institute at University of 

California, Irvine

� Case Study Teaching in Science, SUNY 

Buffalo 

� P5BL at the Dept. of Civil and 

Environmental Engineering at Stanford 

� University of Delaware

� Universitat Autónoma de Barcelona

� Universitat de Barcelona 

� Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona 

� Universitat Rovira i Virgili 

(Tarragona)

� Universidad De Alcalá

� Universidad autònoma de Madrid

� Universidad de Salamanca

On I com ABP????



Big Question: ”La pregunta
“

• Com preparem als estudiants per a la futura pràctica

professional si no els hi proporcionem situacions com les 

que es trobaran a la vida real????



Que és l’ABP ???

1.-Repte, pregunta o cas

2.-Plantejaments:

Què sé? “Brainstorming”

Què he de buscar? “Recerca”

3.-Buscar, comparar I validar la informació

4.-Discutir la informació. I elaborar la 

resposta al cas

5.-Reflexió sobre el procès I els resultats

6.-Crítica I revisió dels resultats

7.-Resultat.

Pensament
crític

Solució de 
problemes

Cumunicació



Classe

• Exposicions

• Seminaris

• Pràctiques

Fora de 

classe

• Exercicis

• Estudi

• Treball

Avaluació

• Presentació treball

• Prova final

Classe

•Activitats cooperatives

•Recerca

•Discussio

•Exposicions de temes

Fora de 

classe

•Treball cooperatiu online

•Recerca d’informació, 

•Entrevistes a especialistes

Avaluació

•Avaluació continuada. Entre iguals i tutors

•Presentació del treball

•Prova final

Classes tradicionals vs.ABP
“



� Revolucio ABP

• Autoaprenentatge

• Treball d’equip

• Aprenentatge significatiu

• Aprenentatge integrat

• Motivació I interés

• Competències I habilitats:
• Raonament critic
• Recerca d’informació
• Formulació d’hipòtesis
• Organització

• No hay un temari específic

• Professorat expert I entrenat

• Difícil de planificar I estructurar

• Il·lusió I empenta!!!!

• Requeriments logistics
• Personal

• Aules I ordinadors

Font del 
coneixements I 

Transmissor

Facilitador I 
orientador



Desinterès

Falta motivació

Apropar a la 

realitat

Problemes per resoldre problemes:

Aproximacio a la Teràpia Genica mitjançant ABP
“

odontologia medicina

Teràpia
Gènica



� Teràpia Genica i Molecular: ABP



ABP

Sessió Iidentificació del 

problema

Sessions Treball grupal  

recerca d’informació

Anàlisi i discussió

Treball,  presentació i 

discussió.

Avaluació

Plantejament

del cas

ABP

Conceptes

teòrics

Classe magistral i 

exercicis

d’aplicació

Avaluació

Organització i 

recerca 

d’informació

Definició del 

problema

Motivació i 

interès

Presentació

Discussió

Coneixement

significatiu

L’ABP 
l’engranatge per un 

autoaprenentatge
significatiu i 
col.laboratiu

‘
‘� Plantejament

del projecte ABP



�Dinàmica’ABP : 



Valoración de las competencias trabajadas mediante la 

metodología ABP.

Cada barra representa la nota media otorgada por los

estudiantes a cada ítem. Se ha realizado un análisis T-student 

con dos colas. p<0.05 **p<0.01, *** p<0.001.

odontologia
medicina

Evaluación de la metodología ABP en diferentes cursos por parte de los 

estudiantes.

Las columnas representan la media de las puntuaciones que los alumnos otorgaron

a cada ítem. Se ha realizado un análisis T-student con dos colas (comparación de 2 

cursos) o ANOVA (comparación de 3 cursos) *p<0.05 **p<0.01, *** p<0.001.

� Resultats’ABP : 



odontologia medicina

� Resultats’ABP : 

Evaluación de la percepción del aprendizaje en cada actividad. 
Las columnas representan la media de las puntuaciones que los alumnos otorgaron a cada ítem. Se ha 

realizado un análisis T-student con dos colas **p<0.01, *** p<0.001.



� Resultats’ABP : 



odontologia medicina

� Resultats’ABP : 

Calificaciones obtenidas por los estudiantes en el trabajo ABP, la prueba final y la nota conjunta. 

Cada figura representa la nota de un estudiante. La línea horizontal representa la media de las puntuaciones de todos

los alumnos. Se ha realizado un análisis T-student con dos colas *p<0.05 **p<0.01, *** p<0.001.
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ABP: Aprenentatge basat en problemes

API : Aprenentatge entre iguals
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