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Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i 
l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari 

 
 

1) DADES DEL PROJECTE 
 
Títol: Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i 
l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari. 

 
Codi: 2020PID-UB/033 

 

2) RESUM I DESCRIPTORS 
 
2.1. Resum 

 
Entre les diverses estratègies pedagògiques, el WebQuest constitueix un excel·lent recurs didàctic 
per a que els alumnes busquin la informació corresponent de manera autònoma i dirigida, siguin 
capaços d’aplicar-la i de posar en comú coneixements per a obtenir un resultat global. Aquesta 
eina es basa en la presentació d'un conjunt problemes establerts pel professor, que guien a l'alumne 
a la recerca d'informació, utilitzant recursos online, i així desenvolupar habilitats de maneig de la 
informació i de pensament crític. 
El WebQuest que ha estat desenvolupat en el present projecte incorpora temàtica explicada a 
l’aula aprofundint sobre un tema sobre el qual els alumnes ja tenen coneixements bàsics. Per això, 
s’ha desenvolupat un WebQuest com a eina per englobar els coneixements assolits en 
l’assignatura Sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs del Màster de 
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments. 
Aquest Webquest ha sigut emprat com a activitat final per als estudiants de l’assignatura ja que 
engloba els coneixements obtinguts i, a més, integra coneixements d’altres assignatures 
obligatòries del Màster com ara Farmacologia i Toxicologia i Tecnologia Farmacèutica. Els 
estudiants van contestar el qüestionari i es va obtenir una retroacció positiva. A més, es va posar 
de relleu els blocs temàtics on es necessitava fer un major èmfasi i això ha sigut incorporat per a 
aquest curs a l’assignatura. 

 
 

2.2. Descriptors 
 
• Línies d’innovació vinculades 
Les línies d’innovació vinculades son la de aprenentatge en entorns virtuals així com mentorns 
personals d’aprenentatge. També s’inclouen competències transversals ja que aquest projecte 
engloba diverses àrees i assignatures del Màster i casos i simulacions ja que constitueix una 
simulació en el que el estudiant assumeix el rol d’un investigador. 

 
• Paraules clau 
Webquest; autoaprenentatge; qüestionari; màster. 

 

3) MANCANCES DETECTADES 
 
• Quines són les característiques específiques del context d’aplicació? 
L’alumnat implicat correspon a alumnes del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de 
Medicaments, matriculats a l’assignatura de Sistemes Nanoestructurats per a l’Alliberament 
Controlat de Fàrmacs. Per tant, aquests alumnes, tenen un títol de grau previ que acredita una 
formació inicial en l’àmbit científic. 
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Els estudiants matriculats a l’assignatura procedeixen de diferents graus: Farmàcia, Química, 
Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biologia, Medicina, Biotecnologia, Veterinària, 
Ciències Ambientals, Enginyeria Química o Enginyeria Agrònoma. 
Això, juntament amb els coneixements impartits pel professorat de l’assignatura, tant de manera 
teòrica com pràctica, insta a què l’alumnat requereixi una activitat integradora de tota la matèria 
que fomenti el pensament crític i permeti una visió amplia d’ús de totes les eines i bases 
científiques assolides. Per tant, aquest alumnat de Màster amb interès per la nanotecnologia i el 
desenvolupament de medicaments, es beneficiarà d’aquesta estratègia d’innovació docent 
mitjançant l’activitat WebQuest. 

 
• Quins problemes es van detectar inicialment? 
L’alumnat de l’assignatura de Sistemes Nanoestructurats per a l’Alliberament Controlat de 
Fàrmacs del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments és un alumnat amb 
formació científica general prèvia però amb una manca de coneixements respecte a l’àmbit de la 
nanotecnologia en el qual es centra l’assignatura. Amb l’objectiu de proporcionar una docència 
cap als estudiants d’una manera integradora, l’assignatura s’ha dissenyat de manera teòrico- 
pràctica. A més, s’ha detectat que part de l’alumnat presenta una mancança a nivell de pràctica al 
laboratori i per aquest motiu una part de l’assignatura inclou un caire pràctic per a veure a nivell 
real les dificultats implicades en cada procés. 
Posteriorment, mitjançant l’elaboració d’informes de pràctiques s’ha detectat que els alumnes 
assolien els coneixement requerits per a cada part de l’assignatura de manera separada però els hi 
mancava una activitat final integradora de tots els coneixements assolits. De manera que es posa 
de relleu una mancança a nivell de la capacitat integradora i pensament crític de l’alumnat alhora 
d’aplicar els coneixement en un àmbit científic real. Per això el WebQuest soluciona aquest buit 
en referència a la integració dels coneixements i situa als alumnes mitjançant una breu introducció 
i un coneixement guiat cap al desenvolupament d’una activitat que,probablement, portaran a 
terme posteriorment en la seva pràctica professional com és el desenvolupament d’una formulació 
adequada a les característiques fisicoquímiques i aplicacions farmacèutiques d’un fàrmac concret. 

 
• Com i quan s’ha considerat la necessitat de portar a terme l’actuació docent 

innovadora? 
Inicialment es va realitzar una prova pilot de la metodologia, utilitzant l’entorn del Campus 
Virtual on s’ha penjat un vídeo introductori a l’activitat. Aquest vídeo contenint música i 
animacions, encoratja i explica als estudiants com realitzar l’activitat de manera autònoma. 
Posteriorment, es va penjar la proposta en dos formats alternatius perquè els estudiants escollissin 
la plataforma més convenient. Es va penjar el qüestionari en format pdf. i en format de qüestionari 
de google docs (https://sites.google.com/view/masterrdcm). Per a crear aquest qüestionari a 
google sites és necessari crear manualment cadascuna de les pàgines implicades però es possible 
addicionar vídeos i enllaços amb la finalitat que els alumnes vagin pas a pas assolint el 
coneixement necessari per a obtenir la informació. 
El qüestionari va estar en línia des del dia 15 d’abril del 2020. Els estudiants podien accedir al 
WebQuest durant dues setmanes. Període durant el qual havien de contestar correctament a les 
preguntes que se’ls hi plantejaven. 
Es va obtenir una retroacció dels estudiants de l’assignatura on valoren l’activitat com a positiva. 
Tot i això, alguns estudiants ven tenir problemes per accedir a la pàgina de Google sites i com a 
crítica explicaven que l’arxiu en format pdf. no incorporava la informació sinó que caial que 
copiessin l’enllaç. 
Per això, per a la correcta implementació del WebQuest de manera molt més dirigida i fraccionada 
(realització per fases), és necessari accedir a una plataforma en línia. D’aquesta manera la 
plataforma facilita la gestió de resultats de manera personalitzada i permet obtenir estadístiques i 
retroaccions automàtiques integrades, a la vegada que facilita plantilles per a la creació dels 
WebQuests (1-3). 
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4) OBJECTIUS 
 
• En què aspecte de la docència o aprenentatge s’ha incidit? 
S’ha incidit en la integració dels coneixements obtinguts en l’assignatura de manera global. 
Aplicant com a context l’àmbit farmacèutic, els estudiants assumeixen el rol d’investigadors que 
volen desenvolupar un formulació per a una aplicació mèdica concreta i van generant, pas a pas, 
el coneixement necessari. A més, aquest treball es realitza de manera virtual incidint en el seu 
autoaprenentatge en entorns virtuals i proporcionant transversalitat a la docència integrant altres 
assignatures obligatòries del Màster. 

 
• Quins han sigut els objectius generals? i els específics? 
L’objectiu d’aquesta estratègia d’innovació docent ha sigut desenvolupar una nova eina 
d’autoaprenentatge, basada en el format WebQuest per a avaluar l’adquisició de coneixement 
autònom i assoliment de competències en l’assignatura del Màster de Recerca, Desenvolupament 
i Control de Medicaments. 
D’aquesta manera es realitzarà una activitat on els estudiants hauran d’aplicar els coneixements 
teòrics i pràctics adquirits, essent capaços de descriure com preparar, optimitzar, liofilitzar i 
esterilitzar una formulació de nanopartícules de manera virtual mitjançant un seguit de vídeos, 
articles científics i qüestions enfocades a la resolució final del problema: obtenir la formulació 
adequada. D’aquesta manera, aquest WebQuest servirà com a instrument d’avaluació fomentant 
l’aprenentatge autònom dels estudiants implicats en l’assignatura. 

 
• En termes generals, quina/es estratègies s’han portat a terme per incidir sobre les 

mancances detectades? 
L’estratègia emprada ha sigut el desenvolupament d’un WebQuest on l’estudiant aprèn de manera 
dirigida per a acabar d’assolir els coneixements, habilitats i destreses contemplades al pla docent 
de l’assignatura de manera global. Es garanteix així la transversalitat entre els diferents blocs 
temàtics així com entre diverses assignatures del Màster ja que aquest és un dels principals 
problemes dels estudiants perquè els hi costa relacionar les explicacions de cada professor entre 
si. 

 
 
5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 

 
• Quines activitats s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius? 
El plà de treball que es planteja es basa en l'elaboració d'un qüestionari tipus WebQuest per a la 
via d'administració ocular, que és la via d'administració explicada a l'aula, ja que pel que fa a la 
resta de vies, els estudiants és repartiran en grups per a analitzar i exposar les característiques de 
cadascuna. 
D'aquesta manera, durant una primera fase inicial duta a terme durant el primer semestre del curs 
2020-2021 es va procedir a l'elaboració del qüestionari a través de la plataforma WebQuest. Per 
tant, en primer terme es va realitzar un vídeo introductori que va esser acompanyat d'una 
introducció escrita on es av explicar a l'alumnat el marc de l'activitat i la manera de dur-la a terme. 
Aquesta introducció va permetre encoratjar a l'alumnat per a dur a terme l'activitat. En el present 
curs, aquest vídeo ha estat modificat. 
Posteriorment, durant aquest primer semestre, es va el·laborar el qüestionari amb dos tipus de 
preguntes: preguntes tipus test (dins d'aquestes algunes seran de tipus vertader o fals i algunes 
amb 5 possibles opcions) i preguntes explicatives. Un cop plantejades les preguntes, es va 
procedir a l'addició de enllaços a articles i a vídeos explicatius per a establir un coneixement guiat 
per a l'alumnat a través del transcurs del WebQuest. 
A finals d'aquest semestre, es va enviar el qüestionari al professorat implicat en l'assignatura de 
Sistemes Nanoestructurats d’alliberament controlat de Fàrmacs del Màster perquè estiguessin 
informats i poguessin guiar els estudiants cap a la integració de coneixements també durant les 
seves explicacions. 
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• Ha calgut modificar alguns dels objectius inicials? Quins i per què? 
No ha calgut modificar els objectius ja que el projecte s’ha dut a terme tal i com estava 
especificat. 

 
• Com s’han desenvolupat les activitats previstes pel que fa a temps, fases proposades, 

etc.? 
L’activitat s’ha desenvolupat al final de l’assignatura de Sistemes Nanoestructurats per 
l’alliberament controlat de Fàrmacs (que s’imparteix al segon semestre). 

 
• Quins recursos, programes, qüestionaris, instruccions, materials o altres s’han 

utilitzat per a l’aplicació del projecte? 
Aquesta proposta d'innovació docent es basa en la creació d'un entorn d'aprenentatge virtual 
mitjançant la creació d'un qüestionari a la plataforma WebQuest. 
Per a tal fi, s'integra l'activitat dins d'aquesta plataforma virtual. Es va crear un vídeo introductori 
per a motivar i explicar als estudiants les activitats que hauran de dur a terme que incorporava 
l’enllaç al WebQuest i el vídeo es va penjar al campus virtual de l’assignatura. Un cop dins del 
qüestionari, abans de respondre a les preguntes, els estudiants van tenir disponibles enllaços a 
vídeos explicatius així com publicacions científiques en accés obert relacionades amb la temàtica 
concreta. 
Finalment, els estudiants van respondre un qüestionari sobre l’activitat i van tenir l’oportunitat de 
realitzar suggeriments en relació amb aquesta. 

 
• S’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, plantejament, 

materials utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins i per què? 
El canvi que s’ha dut a terme ha estat que no s’ha pogut registrar en la plataforma WebQuest de 
pagament tal com estava previst ja que la primera plataforma original de webquest està en vies de 
tancament i s’ha creat una segona versió però la plataforma està col·lapsada i presenta un període 
d’espera molt alt. Per això, s’ha creat i penjat el WebQuest a la plataforma WebQuest gratuïta 
però els estudiants a més de contestar les preguntes a través de la plataforma també han enviat les 
respostes a través del campus virtual ja que sinó no resultava possible avaluar-los. A més, no es 
va poder obtenir una retroacció immediata de l’activitat amb el que es va fer un qüestionari per a 
que els alumnes la completessin a l’aula de manera anònima. 

 
• Quins problemes han aparegut durant el procés? Com s’han solucionat? 
El problema anterior s’ha solucionat fent que els estudiants enviessin una fulla/resum de les 
respostes obtingudes a cada pregunta. A més, no es va poder obtenir una retroacció immediata de 
l’activitat amb el que es va fer un qüestionari per a que els alumnes ho completessin a l’aula de 
manera anònima. 

 
• En el cas de disposar-ne, com s’ha gestionat el finançament i a quins àmbits o recursos 

s’ha destinat? 
El finançament ha anat destinat a programari per a obtenir imatges il·lustratives amb les que fer 

el WebQuest així com les explicacions impartides a l’aula i el vídeo introductori registrant-se a 
la plataforma minthegraph així com a material d’oficina per a dur a terme els tasques 
establertes. 

 
 

6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ 
 
6.1. Avaluació 

 
• Quins indicadors d’avaluació s’han escollit? 
Els indicadors d'assoliment de la millora de l'aprenentatge en relació amb l'estratègia d'innovació 
docent que es presenta en aquest projecte corresponen a la puntuació obtinguda per els alumnes 
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durant l’activitat. A més, es valora la retroacció generada per ells mateixos així com els seus 
comentaris i suggeriments. Per això, els indicadors d'avaluació respecte l'activitat WebQuest son 
de dos tipus. 
Per una banda es troba la puntuació indicada respecte a l'alumnat en la qual s'avaluen les respostes 
tipus test i explicatives. S'obtindrà d'aquesta manera la puntuació atorgada a l'alumne. En tots els 
casos, els alumnes seran conscients de la puntuació de cada part del qüestionari respecte a un total 
de 10 punts. 
En segona instància es va dur a terme una retroacció de l'alumnat en vers a l'activitat portada a 
terme on els alumnes van avaluar la utilitat i gestió dels coneixements desenvolupats així com la 
seva dificultat. La motivació de l'alumnat també es va avaluar en aquesta fase. 

 
• Quin/s han sigut els instruments d’avaluació que s’han utilitzat? 
Els instruments associats a l’avaluació d’estudiants els proporciona la plataforma WebQuest. A 
més, s’ha avaluat el grau de satisfacció dels estudiants mitjançant un qüestionari. 

 
• Quin ha estat el procediment per a la recollida de dades? 
El procediment previst es correspon amb la plataforma d'actuació en línia del tipus WebQuest. A 
través d'aquesta els estudiants accedeixen a la bibliografia corresponent i poden contestar les 
preguntes plantejades. Posteriorment els estudiants van enviar les seves respostes. Per últim, els 
estudiants van contestar una qüestionari corresponent a la retroacció del projecte plantejat que va 
ser feta a l’aula de manera presencial (qüestionari annex en aquest informe). 

 
• L’enfocament de l’avaluació escollit ha sigut el més encertat per evidenciar els resultats 

tenint en compte la seva relació amb els objectius de la proposta? 
Si, ja que el Webquest proporciona una eina útil per a penjar recursos i focalitzar l’aprenentatge 
pas a pas. Tot i això, actualment s’estan buscant alternatives per a la realització de la mateixa 
activitat incloent la rúbrica per a que els alumnes puguin valorar l’experiència després de fer el 
webquest de manera anònima. És important ressaltar que la eina en qüestió requerirà la possibilitat 
de fer el WebQuest amb el nom de l’alumne però la retroacció de manera anònima. 

 
 

6.2. Resultats i interpretació 
 
• Quins han sigut els resultats quantitatius i qualitatius obtinguts? 
S’ha desenvolupat un WebQuest que inicialment era acompanyat d’un vídeo introductori penjat 
al campus virtual. Així, en aquest vídeo es penjava l’enllaç següent: 
http://questgarden.com/208/09/3/210407075745/index.htm. 

 

Aquest WebQuest contava de diverses preguntes, Els enunciats de les preguntes van ser els 
següents (com que en el Màster hi ha molts estudiants de països llatinoamericans es va fer el 
WebQuest en castellà): 

 
1. En el segmento posterior del ojo se encuentra: 

A) La retina 
B) Humor acuoso 
C) La córnea 
D) La película lagrimal 

 
2. En el glaucoma, en general: 

A) Disminuye la presión intraocular 
B) Aumenta la presión intraocular 
C) Mueren las células de la retina 
D) Constituye la segunda causa de ceguera a nivel mundial 

3. ¿Como desarrollarías nanopartículas poliméricas de PLGA para la encapsulación 

http://questgarden.com/208/09/3/210407075745/index.htm
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de Latanoprost? 
A) Mediante el método de la doble emulsión 
B) Mediante el método del desplazamiento del solvente 
C) Mediante emulsión polimerización 
D) Ninguna de las anteriores 

4. El Latanoprost actúa… 
A) Reduciendo la presión intraocular 
B) Es un fármaco neuroprotector 
C) Es un agonista del receptor de las prostaglandinas 
D) Aumenta la presión intraocular 

5. Especifica los lípidos y tensioactivo/os que podría utilizar para el desarrollo de NLCs 
nanostructurated lipid carriers ) encapsulando Latanoprost así como el método de 
preparación 
6. ¿Qué etapas forman parte de la liofilización? 
7. ¿Para tu formulación encapsulando Latanoprost, qué crioprotectores crees que 
podrías adicionar y cual sería su mecanismo de acción? 
8. ¿Que tipo de esterilización utilizarías? (tanto para nanopartículas poliméricas como 
lipídicas) 

A) Autoclave 
B) Óxido de etileno 
C) Irradiación gamma 
D) Incineración 

 
 
Respecte als resultats obtinguts, val a dir que, tal i com s’observa a la figura 1, la segona pregunta 
(que era de tipus test amb 4 opcions possibles), que era de caire més fisiopatològic, va ser la que 
els estudiants van presentar més dificultats per encertar mentre que preguntes més enfocades a la 
nanotecnologia farmacèutica van presentar un major percentatge d’encerts. 
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Figura 1. Percentatge d’encerts dels alumnes a cada pregunta del WebQuest. 
 

Tal i com es reflecteix en el gràfic de la Figura 2A, un 16.7 % dels estudiants van obtenir una 
qualificació de 10 encertant totes les preguntes. El mateix percentatge (8.33 %) van obtenir 
qualificacions de 9.5, 7.8, 9.4, i 8.7.Un 25 % dels estudiants van obtenir qualificacions de 9.7 i 
9. 34. Si s’agrupen els percentatges per notes (Figura 2B), es pot observar que la majoria 
d’estudiants es mouen en intervals de notes superiors a 9, la qual cosa evidencia que el Webquest 
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està dissenyat de manera que aconsegueix guiar als estudiants cap a la correcta resposta de les 
preguntes. A més, totes les notes van ser superiors a 7.5. Això es correlaciona amb la nota 
obtinguda a nivell del Màster ja que els estudiants obtenen bones notes en la seva majoria. 

 

Figura 2. Notes obtingudes durant el WebQuest. 2A) Percentatge d’estudiants amb una nota 
concreta, 2B) Percentatge d’estudiants amb un rang de notes assolides. 

 
Respecte a la retroacció dels estudiants, degut a que no es va poder implementar de manera 
virtual, es va passar un qüestionari de 4 preguntes a l’aula. Les preguntes eren les següents amb 
respostes de si o no: 

1. ¿Consideras que la actividad te ha llevado mucho tiempo? 
2. ¿Consideras que los enlaces que se proporcionan en la página son suficientes para guiarte 

en el correcto desarrollo de la actividad? 
3. ¿Consideras que esta actividad ha aumentado tu capacidad para relacionar los 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del Máster? 
4. ¿Crees que esta actividad te resultará útil en tu práctica profesional? 

Els resultats obtinguts es mostren a la Figura 3. Tal i com s’observa, un 92 % dels estudiants 
considera que l’activitat no li ha portat un temps excessiu de desenvolupament i un 100 % 
confirmen que els enllaços addicionats són suficients. Un 83 % dels estudiants considera que 
aquesta activitat ha augmentat la seva capacitat de relacionar coneixements. Tot i això, només un 
58 % dels estudiants consideren que l’activitat pot ser d’utilitat en la seva pràctica professional. 
Aquesta última resposta posa de relleu que, degut a que la majoria d’estudiants de Màster realitzen 
pràctiques a la industria i no a un laboratori de recerca, pot ésser important en un futur incorporar 
una última pregunta enfocada al desenvolupament industrial i comercialització d’aquesta 
formulació proposada. 
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Figura 3. Percentatge de respostes obtingudes durant la retroacció de l’activitat desenvolupada. 
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• Hi ha hagut una correspondència entre els resultats obtinguts i els objectius 
plantejats? 

Si, ja que els estudiants reporten que es una activitat divertida i didàctica que poden realitzar de 
maner autònoma, i que no els comporta una sobrecàrrega de feina. A més, majoritàriament 
reporten que ha augmentat la transversalitat dels seus coneixements. 

 
• S’han registrat millores en els resultats? I al procés d’aprenentatge? S’ha generat un 

tipus d’ajuda/intervenció docent més encertada per les necessitats dels alumnes? 
Es registren millores a nivell de la transversalitat dels coneixements obtinguts ja que mitjançant 
l’activitat els estudiants aconsegueixen integrar mitjançant un nexe d’unió, diverses assignatures. 
A més, proporciona una utilitat real mitjançant el rol d’investigador per a tots els coneixements 
adquirits i això es posa de relleu en el qüestionari, realitzat on els resultats han estat molt 
prometedors. 

 
 

7) VALORACIÓ DE L’EXPERIENCIA 
 
• Els resultats obtinguts fan viable l’aplicació del nou plantejament docent? En cas 

contrari, quines modificacions caldria aplicar? 
Si, de fet aquesta estratègia ha estat aplicada al Màster de Nanociència i Nanotecnologia a la 
assignatura de Sistemes nanoscòpics per a l’alliberament controlat de fàrmacs però en idioma 
anglès i serà aplicada en cursos posteriors del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de 
Medicaments. 

 
• S’ha fet o es preveu fer difusió dels resultats obtinguts (articles, congressos, 

publicacions…)? 
Es preveu fer difusió entre a trobades de professorat de ciències de la salut així com redactant 
un article en una revista docent. 

 
• Com es valora l’experiència per part dels implicats (professor i alumnat)? Quin és el 

grau de satisfacció? 
El grau de satisfacció es alt tant per part de professors com de l’alumnat. Els estudiants reporten 

que es un volum de feina addicional acceptable i que els hi atorga un nexe d’unió entre diferents 
àrees mitjançant una activitat distesa. 

 
 

8) REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
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2. Seriacopi, Rejane Bertuzzi. "Uma experiência na utilização da webquest na educação 
profissional do técnico em farmácia." (2006). 

3. Núñez, María B., Mónica Reguera, and Nora B. Okulik. "Webquest: una alternativa 
para la enseñanza de química." Avances en Ciencias e Ingeniería 2.3 (2011): 111-122. 



9 
 

ANNEXOS 
 
CURSO 2021-2022 

 
 
Encuesta de satisfacción de la actividad WebQuest para los estudiantes de la asignatura 
Sistemas Nanoestructurados de liberación controlada de fármacos 

 
 

1. ¿Consideras que la actividad te ha llevado mucho tiempo? 
Si No 

 
2. ¿Consideras que los enlaces que se proporcionan en la página son suficientes para guiarte 

en el correcto desarrollo de la actividad? 
Si No 

 
3. ¿Consideras que esta actividad ha aumentado tu capacidad para relacionar los 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del Máster? 
Si No 

 
4. ¿Crees que esta actividad te resultará útil en tu práctica profesional? 

Si No 
 

Porfavor, escribe sugerencias relacionadas con esta actividad o con el transcurso de la 
asignatura de sistemas nanoestructurados de liberación prolongada de fármacos: 


	1) DADES DEL PROJECTE
	2) RESUM I DESCRIPTORS
	2.1. Resum
	2.2. Descriptors
	 Paraules clau

	3) MANCANCES DETECTADES
	 Quines són les característiques específiques del context d’aplicació?
	 Quins problemes es van detectar inicialment?
	 Com i quan s’ha considerat la necessitat de portar a terme l’actuació docent innovadora?

	4) OBJECTIUS
	 En què aspecte de la docència o aprenentatge s’ha incidit?
	 Quins han sigut els objectius generals? i els específics?
	 En termes generals, quina/es estratègies s’han portat a terme per incidir sobre les mancances detectades?

	5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ
	 Quines activitats s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius?
	 Ha calgut modificar alguns dels objectius inicials? Quins i per què?
	 Com s’han desenvolupat les activitats previstes pel que fa a temps, fases proposades, etc.?
	 Quins recursos, programes, qüestionaris, instruccions, materials o altres s’han utilitzat per a l’aplicació del projecte?
	 S’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, plantejament, materials utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins i per què?
	 Quins problemes han aparegut durant el procés? Com s’han solucionat?
	 En el cas de disposar-ne, com s’ha gestionat el finançament i a quins àmbits o recursos s’ha destinat?

	6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ
	6.1. Avaluació
	 Quin/s han sigut els instruments d’avaluació que s’han utilitzat?
	 Quin ha estat el procediment per a la recollida de dades?
	 L’enfocament de l’avaluació escollit ha sigut el més encertat per evidenciar els resultats tenint en compte la seva relació amb els objectius de la proposta?
	6.2. Resultats i interpretació

	Pregunta
	Respuestas
	 Hi ha hagut una correspondència entre els resultats obtinguts i els objectius plantejats?
	 S’han registrat millores en els resultats? I al procés d’aprenentatge? S’ha generat un tipus d’ajuda/intervenció docent més encertada per les necessitats dels alumnes?
	7) VALORACIÓ DE L’EXPERIENCIA
	 Els resultats obtinguts fan viable l’aplicació del nou plantejament docent? En cas contrari, quines modificacions caldria aplicar?
	 S’ha fet o es preveu fer difusió dels resultats obtinguts (articles, congressos, publicacions…)?
	 Com es valora l’experiència per part dels implicats (professor i alumnat)? Quin és el grau de satisfacció?

	8) REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
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