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•  Definició	
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•  Experiència	a	la	nostra	unitat	
•  Evidència		

Aprenentatge	Basat	en	Problemes	(ABPs)	
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Aprenentatge	Basat	en	Problemes	(ABPs)	
	(PBLs;	Problem	Based	Learning)	

• Metodologia	d'aprenentatge	actiu		
• Centrada	en	l'estudiant		
• Es	planteja	a	un	grup	d'alumnes	un	problema	real,	un	interrogant	o	una	
situació	problematitzada		
• Guia	la	investigació/raonament	crític	i	l'obtenció	del	coneixement.	
	
	
	

	
ABP	hibrid	(Hibrid		PBL;	h-PBL)	

	
Combina	l’aprenentatge	tradicional		basat	en	classes	magistrals	(Traditional	
teaching;	TT)		i	el	sistema	ABP	o	PBL	pur	de	forma	cooperativa	dins	de	
l’assignatura.	

Permet	a	l'estudiant	desenvolupar	hipòtesis	explicatives	i	identificar	
necessitats	d'aprenentatge	que	li	permeten	comprendre	millor	el	
problema	i	assolir	els	objectius	d'aprenentatge	establerts.	
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•  Definició	
•  Exemple	
•  Experiència	a	la	nostra	unitat	
•  Evidència		

Aprenentatge	Basat	en	Problemes	(ABPs)	
	(PBLs;	Problem	Based	Learning)	



• Primer	dia	(treball	en	grup	tutelat)	2h:	
• Distribució	dels	estudiants	en	grups	de	4	a	5.	
• Distribució	d’un	cas	clínic	a	resoldre.		
• Professor	 fa	 de	 consultant	 i	 els	 estudiants	 fan	 de	
metge	o	professional.	[Simulació]		
• El	grup	demana	al	consultant	 (professor)	 informació	
addicional.	
• El	 consultant	 aporta	 copies	 de	 analítiques	 i/o	
informes	clínics	sol·licitats	pels	metges	(estudiants).	
• Revisió	per	part	del	grup	de	la	informació	addicional.		
• Discussió	 interna	 en	 el	 grup	 i	 preparació	 d’un	 llistat	
d’analítiques	o	informació	addicional	a	sol·licitar.		

• Segon	dia	(treball	en	grup	sense	professor)	(1	a	2	hores):	
• Redacció	 d’un	 informe	 clínic	 d’assessorament	
genètic.		

• Tercer	dia	(exposició	de	les	conclusions)	2	hores	en	aula:	
• Cada	 grup	 disposa	 de	 10’	 per	 explicar	 el	 cas,	 las	
conclusions	i	l’informe	elaborat.		
• Es	segueix	de	5-10	min	de	discussió	per	a	cada	grup.	



Sessió de casos clínics i aprenentatge basat en problemes 
Genètica Mèdica, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona. 
 
Caso clínico:  
Una pareja de primos segundos (Luis Rubio Esbelto de 24 y Carmen Mas 
Grageas de 22) acuden a la consulta porque quieren tener hijos y porque les 
han informado de que su consanguinidad puede comportar un mayor riesgo de 
enfermedades hereditarias en la descendencia. Acuden derivados por el 
ginecólogo de Carmen con una solicitud de consejo genético pregestacional. 
El abuelo materno de Luis (Juan Esbelto Casado) y la abuela paterna de 
Carmen (Maria Esbelto Casado), ambos fallecidos de mayores, eran hermanos.  
 
Ninguno de los consultantes presenta antecedentes personales de interés.  
 
En el interrogatorio familiar hasta la IV generación destaca que un primo de 
Luis (José Justo Rubio; el hijo de la hermana del padre de Luis) es retrasado 
mental. Al interrogarles acerca del tipo de retraso refieren que no lo saben 
porque vive en otra comunidad autónoma y hace tiempo que no tienen mucho 
contacto con la familia, pero saben que va a trabajar a un taller especial. José 
tiene una hermana soltera de 19 años que está bien. Luis tiene 1 hermano, y 
una hermana que vive en pareja con su novio. La hermana de Carmen 
(Dolores Mas Grageas) tiene un hijo que está bien y una hija (Eva Soles Mas) 
de 4 años diagnosticada de fibrosis quística. La madre de Carmen (Rosa 
Grageas Torras) tuvo un aborto espontáneo a los 2 meses. 
 
Nombres adicionales:  
Padre de Luis: Ramón Rubio Santo. 
Madre de Luís: Juana Esbelto Bueno 
Padre de Carmen: Jaume Mas Esbelto 
 

Nota: este caso clínico se ha elaborado con nombres y apellidos ficticios 
para ser utilizado prácticas de PBL (problem based learning) en el contexto de 
la asignatura de Genética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona. Por lo tanto cualquier parecido o identidad del caso o nombres 
con la realidad es pura coincidencia. 



Nota: este caso clínico se ha elaborado con nombres y apellidos ficticios 
para ser utilizado prácticas de PBL (problem based learning) en el contexto de 
la asignatura de Genética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona. Por lo tanto cualquier parecido o identidad del caso o nombres 
con la realidad es pura coincidencia. 



• Primer	dia	(treball	en	grup	tutelat)	2h:	
• Distribució	dels	estudiants	en	grups	de	4	a	5.	
• Distribució	d’un	cas	clínic	a	resoldre.		
• Professor	 fa	 de	 consultant	 i	 els	 estudiants	 fan	 de	
metge	o	professional.	[Simulació]		
• El	 grup	 demana	 al	 consultant	 (professor)	
informació.	
• El	 consultant	 aporta	 copies	 de	 analítiques	 i/o	
informes	clínics	sol·licitats	pels	metges	(estudiants).	
• Revisió	per	part	del	grup	de	la	informació	addicional.		
• Discussió	 interna	 en	 el	 grup	 i	 preparació	 d’un	 llistat	
d’analítiques	o	informació	addicional	a	sol·licitar.		

• Segon	dia	(treball	en	grup	sense	professor)	(1	a	2	hores):	
• Redacció	 d’un	 informe	 clínic	 d’assessorament	
genètic.		

• Tercer	dia	(exposició	de	les	conclusions)	2	hores	en	aula:	
• Cada	 grup	 disposa	 de	 10’	 per	 explicar	 el	 cas,	 las	
conclusions	i	l’informe	elaborat.		
• Es	segueix	de	5-10	min	de	discussió	per	a	cada	grup.	

Consultant	
(professor)	

Assessors	genètics	
(alumnes)	



Grup 1 Grup “n” 
Aportació de informació addicional: Primera ronda de informes: 



• Primer	dia	(treball	en	grup	tutelat	pel	professor)	2h:	
• Distribució	dels	estudiants	en	grups	de	4	a	5.	
• Distribució	d’un	cas	clínic	a	resoldre.		
• Professor	 fa	 de	 consultant	 i	 els	 estudiants	 fan	 de	
metge	o	professional.	[Simulació]		
• El	grup	demana	al	consultant	(professor)	informació.	
• El	 consultant	 aporta	 copies	 de	 analítiques	 i/o	
informes	clínics	sol·licitats	pels	metges	(estudiants).	
• Revisió	pel	grup	de	la	informació	addicional.		
• Discussió	interna	en	el	grup	i	preparació	d’un	llistat	
d’analítiques	o	informació	addicional	a	sol·licitar.		

• Segon	dia	(treball	en	grup	sense	professor)	(1	a	2	hores):	
• Redacció	 d’un	 informe	 clínic	 d’assessorament	
genètic.		

• Tercer	dia	(exposició	de	les	conclusions	en	presencia	del	
professor)	2	hores	en	aula:	

• Cada	 grup	 disposa	 de	 10’	 per	 explicar	 el	 cas,	 las	
conclusions	i	l’informe	elaborat.		
• Es	segueix	de	5-10	min	de	discussió	per	a	cada	grup.	

Consultant	
(professor)	

Assessors	genètics	
(alumnes)	



• Primer	dia	(treball	en	grup	tutelat	pel	professor)	2h:	
• Distribució	dels	estudiants	en	grups	de	4	a	5.	
• Distribució	d’un	cas	clínic	a	resoldre.		
• Professor	 fa	 de	 consultant	 i	 els	 estudiants	 fan	 de	
metge	o	professional.	[Simulació]		
• El	grup	demana	al	consultant	(professor)	informació.	
• El	 consultant	 aporta	 copies	 de	 analítiques	 i/o	
informes	clínics	sol·licitats	pels	metges	(estudiants).	
• Revisió	pel	grup	de	la	informació	addicional.		
• Discussió	 interna	 en	 el	 grup	 i	 preparació	 d’un	 llistat	
d’analítiques	o	informació	addicional	a	sol·licitar.		

• Segon	dia	(treball	en	grup	sense	professor)	(1	a	2	hores):	
• Redacció	 d’un	 informe	 clínic	 d’assessorament	
genètic.		

• Tercer	dia	(exposició	de	les	conclusions	en	presencia	del	
professor)	2	hores	en	aula:	

• Cada	 grup	 disposa	 de	 10’	 per	 explicar	 el	 cas,	 las	
conclusions	i	l’informe	elaborat.		
• Es	segueix	de	5-10	min	de	discussió	per	a	cada	grup.	

Assessors	genètics	
(alumnes)	



• Primer	dia	(treball	en	grup	tutelat	pel	professor)	2h:	
• Distribució	dels	estudiants	en	grups	de	4	a	5.	
• Distribució	d’un	cas	clínic	a	resoldre.		
• Professor	 fa	 de	 consultant	 i	 els	 estudiants	 fan	 de	
metge	o	professional.	[Simulació]		
• El	grup	demana	al	consultant	(professor)	informació.	
• El	 consultant	 aporta	 copies	 de	 analítiques	 i/o	
informes	clínics	sol·licitats	pels	metges	(estudiants).	
• Revisió	per	part	del	grup	de	la	informació	addicional.		
• Discussió	 interna	 en	 el	 grup	 i	 preparació	 d’un	 llistat	
d’analítiques	o	informació	addicional	a	sol·licitar.		

• Segon	dia	(treball	en	grup	sense	professor)	(1	a	2	hores):	
• Redacció	 d’un	 informe	 clínic	 d’assessorament	
genètic.		

• Tercer	dia	(exposició	de	les	conclusions	en	presencia	del	
professor)	2	hores	en	aula:	

• Cada	 grup	 disposa	 de	 10’	 per	 explicar	 el	 cas,	 las	
conclusions	i	l’informe	elaborat.		
• Es	segueix	de	5-10	min	de	discussió	per	a	cada	grup.	
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•  Definició	
•  Exemple	
•  Experiència	a	la	nostra	unitat	
•  Evidència		

Aprenentatge	Basat	en	Problemes	(ABPs)	
	(PBLs;	Problem	Based	Learning)	



Percepcions dels estudiants 
(enquesta  anònima): 
 

Assignatura de Genètica Mèdica – 25 de març de 2010 
  
Per tal de poder millorar aquestes sessions de aprenentatge basat en problemes (PBLs) agrairíem si 
poguéssim contestar aquesta següent enquesta. La enquesta és anònima. 
  
Instruccions:  faci un    cercle       a la resposta que consideri correcte 
   
La utilitat d’aquestes 3 sessions pel meu aprenentatge ha estat: 
  
Molt elevada  Elevada  Suficient  Baixa  Molt Baixa 
  
 El temps disponible (les 6 hores) ha resultat 
  
Insuficient  Correcte  Excessiu 
   
Els grups tenien una grandària (nombre de estudiants per grup): 
  
Massa gran  Correcte  Massa petits 
  
  
Referent a aquest tipus de sessions de PBLs pel proper curs recomanaria: 
 
Potenciar-les i  
incrementar el   Mantenir-les  Eliminar-les 
seu nombre       tal qual  
    
 En relació a altres pràctiques de la assignatura aquestes sessions han resultat: 
  
Més útils  Igual de útils  Menys útils 
  
  
Descrigui si s‘escau l’aspecte que més li ha agrada o que consideri més positiu: 
  
  
  
 
Descrigui si s‘escau l’aspecte que més li ha desagradat o que consideri més negatiu : 
  
 
  
Si us plau faci qualsevol altre observació que consideri oportuna per ajudar-nos a millorar aquest tipus de 
sessions d’aprenentatge basat en problemes(PBLs): 
  
  
  
  
Si us plau faci qualsevol altre observació que consideri oportuna per ajudar-nos a millorar la docència de 
l’assignatura de genètica: 
  
 
  
   GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
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Recomanació pel proper any: 

Utilitat comparativa respecta a altres pràctiques de l’assignatura: 

Percepcions del estudiants 

ABPs/estudiant:	
Inicialment	1	
Actualment	3	
	
Professors	Implicats:	
• Joan	Clària	
• Lourdes	Mengual	
• Josep	Oriola	
• Rafael	Oliva	
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•  Definició	
•  Exemple	
•  Experiència	a	la	nostra	unitat	
•  Evidència	(resultat	en	l’aprenentatge)		

Aprenentatge	Basat	en	Problemes	(ABPs)	
	(PBLs;	Problem	Based	Learning)	
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Jiménez-Saiz	and	Rosace	BMC	Medical	Education	(2019)	19:226	

Revisió	de	12	estudis		
Comparen	resultats	assolits	en	l’ABP	híbrid	(h-PBL)	amb	la	docència	tradicional	(TT)	o	PBL	pur:		

n=6	p<0.05	

n=2	ns	

n=4	p<0.05	

n=1	ns	

Percepció	dels	estudiants	Habilitats	Resultats	teòrics	

n=11	p<0.05	
100%	

Resultats	assolits	en	l’aprenentatge	

n=8	 n=11	n=5	
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Conclusions:	
	
Avantatges	comparat	amb	l’aprenentatge	tradicional:	
• 				Estimula	l’aprenentatge	basat	en	l’estudiant	
• 				Estimula	la	formació	continuada	i	I’auto-aprenentatge	
• 				Potencia	el	raonament	crític	per	sobre	de	la	memorització	de	fets	
• 				Potencia	les	habilitats	interpersonals	i	el	treball	el	grup	
• 				Potencia	la	actitud	de	auto-motivació		
• 				Enriqueix	la	relació	entre	estudiant	i	professor	
• 				S’assoleix	un	nivell	més	elevat	de	aprenentatge	(teoria	i	habilitats)	
	
Desavantatges	
• 				Requereix	temps	
• 				Requereix	recursos	(grups	petits,	mes	professorat,	aules	apropiades)	
• 				Concepcions	errònies	prèvies	dels	estudiants	
• 				Requereix	més	atenció	
					

Aprenentatge	Basat	en	Problemes	hibrid	(ABP	hibrid	o	h-PBL)	
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Habilitats	
• Cas	clínic	o	problema	

• Diagnòstic	
• Tractament	
• Generació	de	hipòtesis	
• Comunicació	

	

Resultats	teòrics	
• Test	al	final	del	curs	

• Respostes	múltiples	
• Preguntes	curtes	
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Aprenentatge	Basat	en	Problemes	(ABPs)	
	(PBLs;	Problem	Based	Learning)	

• L’aprenentatge	es	produeix	a	través	del	procés	de	resoldre	un	problema	obert	o	
situació,	sobre	la	base	de	un	material		inicial	proporcionat.	
• Permet	el	desenvolupament	de	competències,	adquisició	de	coneixements,	
habilitats	de	col·laboració	en	grup	i	de	comunicació.	
• Va	ser	inicialment	desenvolupat	per	a	la	educació	mèdica.	
• Permet	el	desenvolupament	de	l’adquisició	de	habilitats	necessàries	per	a	la	
futura	pràctica	professional.	
• Potencia	aspectes	com	el	raonament	crític,	la	revisió	de	literatura	i	estimula	
l’aprenentatge	en	un	entorn	col·laboratiu	d’equip.	
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Jiménez-Saiz	and	Rosace	BMC	Medical	Education	(2019)	19:226	

Revissió	de	diversos	estudis:		


