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DESCRIPCIÓ 
 
DESCRIPCIÓ BREU I JUSTIFICACIÓ 
 
La assignatura de Farmacognòsia té com a objectiu proporcionar als l'alumne coneixements 
bàsics sobre els productes naturals, els seus requeriments de qualitat i aplicacions, 
principalment, en farmàcia i en el desenvolupament de nous fàrmacs. 
 
S'abordaran definicions i conceptes relacionats amb la Farmacognòsia, drogues vegetals i els 
seus preparats, control de qualitat, legislació i desenvolupament de nous fàrmacs. 
S'aprofundirà en les diferents substàncies naturals d'interès farmacèutic, atenent la seva 
classificació química. S'inclourà la descripció de les diferents drogues vegetals, espècies 
vegetals de procedència, requeriments de qualitat, propietats terapèutiques, usos i 
precaucions 
 
COMPETÈNCIES* 
 
Competències generals  
 

• G-1 Identificar, dissenyar, obtenir, analitzar, controlar i produir fàrmacs i medicaments, 
així com altres productes i matèries primeres d'interès sanitari d'ús humà o veterinari 

• G-2 Avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica 
• G-3: Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, 

fonts d'informació, bibliografia, elaboració de protocols i altres aspectes que es 
consideren necessaris per recopilar i interpretar dades com el disseny i avaluació 
crítica d'assajos pre-clínics i clínics.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS* 
Tipus: ☐   Formació bàsica, X  Obligatòria, ☐   Optativa 

 ☐   Treball fi de grau, ☐   Pràctiques Tutelades 

 ☐   Pràctiques Orientades a la Menció 
Duració: Semestral Semestre/s: S6 
Número de crèdits ECTS: 6 
Idioma/es: Català/Castellà 
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Competències específiques 
 

• E-B2 Desenvolupar habilitats relacionades amb l’ús dels efectes beneficiosos de les 
plantes medicinals i comprendre els riscos sanitaris associats amb el seu mal ús. 

• E-B10 Conèixer les plantes medicinals, diversitat botànica, fisiologia, ús i gestió. 
 
Competències transversals 
 

• T-1: Tenir coneixements avançats i demostrar una comprensió dels aspectes teòrics i 
pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d'estudi amb una profunditat que 
arribi fins a l'avantguarda del coneixement.  

• T-2  Ser capaços de sortir-se’n bé i poder aplicar els seus coneixements i les seves 
capacitats de resolució de problemes, en àmbits laborals complexos i especialitzats 
que requereixin l’ús d’idees creatives i innovadores.  

 
 
REQUISITS PREVIS*  
 
No s’estableix requisit previ. 
 
 
CONTINGUTS  
 
Tema 1. Presentació. Fonts d'informació 
Tema 2. Concepte de Farmacognòsia i Fitoteràpia. Plantes i drogues vegetals. 
Tema 3. Actualitat a noves drogues vegetals i principis actius 
Tema 4. Plantes medicinals: Nomenclatura científica i categories taxonòmiques. 
Tema 5. Organografia de les plantes i morfoanatomia de les drogues vegetals. 
Tema 6. Origen, recol·lecció i conservació: Obtenció de drogues vegetals 
Tema 7. Producció d'extractes vegetals. 
Tema 8. Extractes vegetals 
Tema 9. Control de qualitat de drogues i preparats vegetals. Farmacopeas. 
Tema 10. Metabolisme primari i secundari de les plantes. Compostos de metabolisme primari. 
Tema 11. Metabolisme primari i secundari de les plantes. Principals compostos de 
metabolisme secundari  
Tema 12. Desenvolupament de productes a base de plantes. Formes galèniques.  
Tema 13. Toxicitat de plantes  
Tema 14: Fitoteràpia, estudi de drogues amb activitat farmacològica  
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Tema 15: Aromateràpia  
Tema 16. Situació regulatòria. Productes al mercat a base de plantes 
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METODOLOGIA 
 
ACTIVITATS FORMATIVES  
 
Activitats Formatives* 
(Memòria GF) 

Activitats Formatives  
(Sigma) 

Crèdits* 
ECTS Competències 

Sessions teòriques Sessions d'exposició de 
conceptes 

1,8 G-1, G-2, G-3, 
E-B2, E-B10, 
T-1, T-2 

Resolució d’exercicis o 
problemes 

Sessions de resolució 
d'exercicis, problemes i 
casos(1) 

- - 

Activitats integradores del 
coneixement: casos, seminaris, 
treballs dirigits i aprenentatge 
cooperatiu 

Seminaris 0,4 G-1, G-2, G-3, 
E-B2, E-B10, 
T-1, T-2 

Sessions pràctiques: laboratori o 
simulacions Treball pràctic / laboratori - - 

- Presentacions (2) - - 
Estudi personal de l’alumne  Activitats d'estudi personal per 

part dels estudiants 

3,7 G-1, G-2, G-3, 
E-B2, E-B10, 
T-1, T-2 

Activitats d’avaluació Activitats d'avaluació 
(exàmens, controls de 
seguiment...) 

0,1 G-1, G-2, G-3, 
E-B2, E-B10, 
T-1, T-2 

 TOTAL 6,0  
GF: Grau en Farmàcia 
(1)  En el GF els “casos” de Sigma estan inclosos en “Activitats integradores del coneixement” 
(2) En el GF les “presentacions” de Sigma estan incloses en “Activitats integradores del coneixement” 
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EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DIDÀCTICA* 
 

1. Mètode expositiu: lliçó magistral participativa, treball a través de les exposicions dels 
diferents continguts teòric-pràctics i implicant a l'estudiant amb la combinació 
d'activitats i exercicis a l'aula, incentivant l'alumne a formular preguntes que comportin 
un raonament personal. Exposició de continguts, explicació i demostració de 
capacitats, habilitats i coneixements a l'aula o a través de mitjans audiovisuals 
 

4. Resolució d'exercicis o problemes, desenvolupant solucions adequades mitjançant 
la realització de rutines, aplicant fórmules o algoritmes i interpretant resultats. Es sol 
utilitzar com a complement de la lliçó magistral.  
 

7. Activitats d'avaluació. exercicis per avaluar el grau d'assumpció de les competències 
(coneixements, habilitats, valors) per part dels alumnes, de forma continuada o 
puntual. 
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AVALUACIÓ 
 
MÉTODES D’AVALUACIÓ  
 
Mètodes d’avaluació * 
(Memòria GF) 

Mètodes d’avaluació 
(sigma) 

Pes*(2) Competències* 

Examen final Examen final 40%  G-1, G-2, G-3, E-B2,  
E-B10, T-1, T-2 

- Examen/s parcial/s (1) - - 
Seguiment de 
l’aprenentatge (inclou 
controls, casos, exercicis, 
problemes, participació, 
avaluació On-Line, 
autoavaluació) 

Activitats de seguiment 

60% G-1, G-2, G-3, E-B2,  
E-B10, T-1, T-2 

Treballs y presentacions Treballs i presentacions - - 
Treball pràctic o 
experimental 

Treball experimental o de 
camp - - 

Avaluació TFG Projectes - - 
Pràctiques externes 
(pràctiques tutelades i 
pràctiques orientades a la 
menció) 

Valoració de l'empresa o 
institució - - 

- Participació (1) - - 
  100%  

(1) En el GF els “Examen/s parcial/s” i “la Participació” de Sigma estan inclosos a “Seguiment de 
l’aprenentatge” 
(2) Els valors poden oscil·lar ±5 % respecte al valor definit a la memòria del GF (sumatori final 100%) 
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE * 
 

• Saber definir el significat i objectius de la Farmacognòsia i emprar correctament els 
conceptes definits (planta medicinal, droga, principi actiu, etc.). 

• Saber percebre la importància medicinal i cultural de les algues, plantes i fongs i de la 
seva potencialitat com a font de nous productes d'interès farmacèutic (medicaments, 
productes sanitaris, perfumer-cosmètica, dietètica, etc.) 

• Ser capaç d'identificar i caracteritzar, valorar i classificar els principals grups de principis 
actius presents en els vegetals, responsables de les seves propietats terapèutiques i 
dels seus possibles efectes indesitjables i / o la seva toxicitat. 

• Conèixer les bases de dades sobre monografies de plantes medicinals tant nacionals 
com internacionals. 

 
QUALIFICACIÓ 

 
Primera convocatòria 
 
La qualificació de la primera convocatòria d’aquesta assignatura s’obté a través de la mitjana 
ponderada de: 
 

Examen Final (EF)     45% 
Activitats de seguiment (As)   (55%)    
- Controls C (C1+C2)                           40% 
- Activitats(A)       15% 

 
La nota final (NF) de la primera convocatòria s’obtindrà aplicant la fórmula: 
 
NF= EF*0.45+AS*0.55 (C*0.40+A*0.15) 
 
Si la qualificació de l'examen final és inferior a 4.5 punts, la qualificació final de l'assignatura 
correspondrà a la nota de l'EF i se suspendrà la primera convocatòria de l'assignatura 
 
L’assignatura s’aprova amb una nota (NF) igual o superior a 5.0. 
 
És obligatòria la realització del control. 
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Segunda convocatòria: 
 
Examen final (EF)     80% 
Actividatats      20% 
 
La nota final (NF) s’obtindrà aplicant la fórmula: 
 
NF= EF*0.80+ A*0.20 
 
L’assignatura s’aprova amb una nota (NF) igual o superior a 5.0. 
 
Següents convocatòries 

En les convocatòries extraordinàries de cursos successius, tot el contingut s’avaluarà amb un 
sol examen final.  

L’assignatura s’aprova amb una nota igual o superior a 5.0.  

 
AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 
 
Para l’avaluació de las competències G-1, G-2, G-3, E-B2, E-B10, T-1, T-2 s’utilitzarà com 
indicador la nota de la assignatura. 
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