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DESCRIPCIÓ 
 

DESCRIPCIÓ BREU I JUSTIFICACIÓ  

 

L'estudiant ha d'adquirir la formació necessària per a realitzar les activitats de la seva professió 

en l'àmbit de la farmàcia assistencial. 

Haurà de posar en pràctica els coneixements, aptituds i actituds requerits en relació al control, 

dispensació i assessorament dels medicaments. 

 

 

COMPETÈNCIES* 

 

Competències Generals 

 

• G-4 Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar medicaments i altres productes 

d'interès sanitari. 

• G-5 Prestar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, així com en l’àmbit 

nutricional i alimentari en els establiments en els que prestin serveis. 

• G-6 Promoure l’ús racional dels medicaments i productes sanitaris, així com adquirir 

coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos 

sanitaris. 

• G-7 Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, 

així com participar en les activitats de farmacovigilància. 

• G-8 Portar a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d’atenció 

farmacèutica. 

• G-9 Intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de malaltia, en 

l’àmbit individual, familiar i comunitari; amb una visió integral i multiprofessional del 

procés salut-malaltia. 

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

 ☐   Treball de fi de grau, X Pràctiques Tutelades 

 ☐   Pràctiques Orientades a la Menció 

Duració: Semestral Semestre/s: S10 
Número de crèdits ECTS: 12 
Idioma/es: Català/Castellà 
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• G-13 Desenvolupar habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites, per 

tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi la seva activitat 

professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips 

multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris. 

• G-17: Tenir destreses informàtiques suficients per manejar processadors de text, fulls 

de càlcul, bases de dades, presentacions i recerca per internet. Conèixer la situació 

actual de la telemàtica en relació amb les ciències de la salut.  

• G-18: Ser capaços d'incorporar la visió holística de la persona tenint sempre en compte 

totes les seves dimensions (fisiològica, humana, social, psicològica o transcendent); 

per aplicar-la a tots els àmbits d'acció del professional farmacèutic. 

 

Competències Específiques 

 

• E-PT1 Organitzar i gestionar el funcionament d’una oficina de farmàcia 

• E-PT2 Conèixer el funcionament i gestió d’un servei de farmàcia hospitalària o 

d’atenció primària, inclòs el personal adscrit als mateixos. 

• E-PT3 Gestionar els medicaments 

• E-PT4 Conservació custodia, dispensació i distribució racional dels medicaments i 

altres productes farmacèutics 

• E-PT5 Elaborar fórmules magistrals i preparats oficinals 

• E-PT6 Proporcionar atenció farmacèutica als pacients 

• E-PT7 Realitzar farmacovigilància. 

• E-PT8 Realitzar la facturació d’una oficina de Farmàcia en el seu cas. 

 

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.  

 

 

 

 

 

REQUISITS PREVIS*  
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Per iniciar les Pràctiques Tutelades II l’estudiant ha d’haver superat un mínim de 198 ECTS 
dels cursats fins el semestre d’assignació.  
 
 

 

CONTINGUTS  

 

Dispensació de medicaments, Consulta farmacèutica, Activitats Preventives, 

farmacovigilància, Prevenció d'errors de medicació, Atenció Farmacèutica, Elaboració de 

medicaments, Elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals, Preparació de Nutrició 

Parenteral i Citostàtics, Organització i control de medicaments, Gestió de comandes i estocs, 

Gestió informàtica, administrativa i empresarial, Gestió de la qualitat. 

 

En contingut es divideix en les següents àrees: 

 

 Activitats assistencials 

• Dispensació de medicaments 

• Consulta farmacèutica 

• Activitats Preventives 

• Farmacovigilància 

• Prevenció d'errors de medicació 

• Atenció Farmacèutica 

 Activitats tècniques 

• Elaboració de medicaments 

• Elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals 

• Preparació de Nutrició Parenteral i Citostàtics 

 Activitats de gestió 

• Organització i control de medicaments 

• Gestió de comandes i estocs 

• Gestió informàtica, administrativa i empresarial 

• Gestió de la qualitat 
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METODOLOGIA 
 

ACTIVITATS FORMATIVES  

 

Activitats Formatives* 

(Memòria GF) 
Activitats Formatives  

(Sigma) 

Crèdits* 

ECTS 
Competències 

Pràcticas externes - 12 G-4, G-5, G-6, 
G-7, G-8, G-9, 
G-13, G-17, G-

18, E-PT1,  
E-PT2, E-PT3, 
E-PT4, E-PT5, 
E-PT6, E PT7, 

E-PT8, T-1 

 TOTAL 12  

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” 

 

 

 

EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DIDÀCTICA* 
Les metodologies docents més adients pel GF són: Mètode d’exposició; Pràctiques en el laboratori; 
Simulacions; Resolució de casos i problemes; Aprenentatge basat en problemes o casos; Aprenentatge 
cooperatiu; Activitats d’avaluació; Observació i Aprenentatge de la realitat. 

 

 
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. 
 
8  Observació i aprenentatge de la realitat industrial i d’atenció farmacèutica. L’alumne 

realitzarà diferents estades a indústries i oficines de farmàcia i d’hospital, on adquirirà les 
habilitats, destreses i competències necessàries per portar a terme la pràctica professional 
farmacèutica. 
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AVALUACIÓ 
 

MÉTODES D’AVALUACIÓ  

 

Mètodes d’avaluació * 

(Memòria GF) 

Mètodes d’avaluació 

(sigma) 

Pes*(2) Competències* 

Avaluació de les Pràctiques 
Externes 
[Portafolis o resum setmanal d’ 
activitats (35%), Informe del 
tutor en el centre de 
pràctiques(25%), Informe del 
tutor de la universitat (25%), 
Casos clínics (15%)] 

- 100%  

G-4, G-5, G-6, G-7, G-

8, G-9, G-13, G-17, G-

18, E-PT1, E-PT2, E-

PT3,  

E-PT4, E-PT5, E-PT6,  

E PT7, E-PT8, T-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%) 

 

RESULTATS DE L’APRENENTATGE * 
 

• Tenir disciplina i responsabilitat a nivell autònom i en equip. 

• Tenir capacitat de participació en els treballs en equip. 

• Tenir sentit ètic en el treball. 

• Ser capaç de reconèixer i corregir errors. 

• Respectar les opinions i decisions alienes. 

• Elaborar els corresponents procediments normalitzats de treball (PNT) per al 
desenvolupament de les diferents activitats a realitzar a nivell hospitalari o en oficina 
de farmàcia (fabricació o elaboració, funcionament d'equips, neteja, manteniment, 
etc.). 

• Saber gestionar el funcionament d'una oficina de farmàcia Comunitària i un servei de 
farmàcia hospitalària. 

• Saber gestionar la compra de medicaments. 

• Ser capaç d'elaborar el protocol de conservació, custòdia i dispensació de 
medicaments i altres productes farmacèutics, més adequats a cada situació. 

• Saber com implantar un programa d'atenció farmacèutica a diferents tipus de pacients. 

• Saber com implantar un programa de farmacovigilància. 

QUALIFICACIÓ 
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Com a requisit previ per poder ser avaluat, els tutors farmacèutics acreditaran que l'alumne 

ha realitzat els tres mesos de període de pràctiques en una oficina de farmàcia oberta al públic 

o en un hospital sota la supervisió del servei farmacèutic (directiva 2005/36 / ce del parlament 

europeu i del consell de 7 de setembre de 2005 relatiu al reconeixement de qualificacions 

professionals que substitueix directives anteriors -85 / 432 / CEE 1985-) en els establiments 

sanitaris assignats (període de pràctiques 420 hores). 

 

La nota final de les Pràctiques Tutelades s'obté de: 

 

o Portafoli o memòria escrita de l'alumne (seguiment) 35% 

o Informe tutor Centre de pràctiques (seguiment) 25% 

o Informe tutor Acadèmic 25% 

o Presentar 3 casos clínics 15% 

 

L'avaluació se centrarà, d'una banda en el portafoli (35%) on l'alumne descriu amb assiduïtat 

les activitats que va realitzant (preferiblement un resum setmanal). d'altra banda l'informe del 

tutor al centre de pràctiques (25%) on s'avaluï l'actitud i l'aptitud de l'estudiant, i l'informe del 

tutor acadèmic (25%) que s'avaluarà en base a la seva seguiment i al portafoli de l' alumne. 

finalment, l'alumne haurà de presentar casos clínics (15%) recollits al llarg del període de 

pràctiques als quals els hagi fet seguiment i exposi la seva resolució. 
 
 

D’acord amb la normativa acadèmica, aquesta assignatura és de caràcter especial i l’alumne 

disposa d’una única convocatòria per matrícula amb acta de qualificació individualitzada. Si la 

qualificació és un suspens, cal que l’alumne es torni a matricular i cursar de nou aquesta 

assignatura. 

 

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES  

 

La nota final de cada competència s'obtindrà amb la nota ponderada mitjana. 
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· DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de 
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

· Libro Blanco de Prácticas Tuteladas. 
· Normativa de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia de la Universitat Ramon Llull 

publicada en Moodle. 
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