
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
L'APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (PBL) EN LA REGULACIÓ DEL METABOLISME. 
DESENVOLUPAMENT DEL PORTAL PER A L'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES EN PBL EN CIÈNCIES 
BIOMÈDIQUES  
Dades de l'investigador responsable 
Nom 
MARIA 

Cognoms 
SOLEY FARRÉS 

Correu electrònic 
msoley@ub.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, FACULTAT DE BIOLOGIA, DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA  i BIOLOGIA 
MOLECULAR, AVDA DIAGONAL, 645, 08071 BARCELONA 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00166 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (PBL), REGULACIÓ DEL METABOLISME, PORTAL VIRTUAL, TREBALL 
CONTINUAT, CAPACITAT DE RESPOSTA DAVANT DE DIFERENTS PROBLEMES.  

Data de presentació de la justificació  
4/12/2008 
 

 



 
 

 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’aprenentatge basat en problemes està en fase experimental en tot el món i és objecte d’anàlisi i reflexió en moltes 
reunions internacionals. Tanmateix, no hi ha massa feina feta en aquesta direcció en el nostre camp més proper. Hem  
elaborat problemes per l’aprenentatge  de la Regulació del Metabolisme i els hem incorporat a un porta virtual 
(http://www.ub.edu/GID-BBM). La finalitat d’aquesta estratègia és que mitjançant l’aprenentatge basat en problemes 
reals o simulacions de problemes reals s’aconsegueixi motivar l’alumnat a treballar de forma continuada durant tot el 
curs.  La millora dels resultats acadèmics haurà de ser la conseqüència lògica d’aquest treball. La finalitat última del 
projecte que hem desenvolupat és preparar l’alumnat  per la seva futura activiat professional a on serà molt important i 
valorat la seva capacitat de resposta davant de diferents problemes 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The problem-based learning is in experimental phase worldwide and is the subject of analysis and reflection in 
many international meetings. However, there is not much work done in this direction in our nearest field. We 
have developed learning problems of metabolic regulation and have introduced them into a virtual door 
(http://www.ub.edu/GID-BBM). The purpose of this strategy is that by learning based on real problems or real 
problems simulations, we motivate students to work continuously throughout the course. Improved academic 
results should be the logical consequence of this work. The ultimate aim of the project we have developed is to 
prepare students for their future professional activity for which will be very important and valued his ability to 
respond to different problems 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Memòria del projecte 2006MQD-00166 
  
 
 
 INTRODUCCIÓ 
  

 La superació de l’actitud passiva (merament receptiva) de l’alumnat 

que caracteritza l’aprenentatge basat en la informació (theoretical learning) és 

el cavall de batalla de tot el professorat interessat en adequar la docència 

universitària a les necessitats del segle XXI. Per això cal una nova actitud, 

més activa, crítica i participativa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge. La 

funció del professorat serà tant explicar coneixements com incentivar i guiar 

aquest procés.  

 

 L’aprenentatge basat en problemes (problem-based learning, PBL), en 

les seves múltiples versions  apareix com la millor solució per aconseguir 

aquests objectius. Som conscients de les crítiques que aquest sistema ha 



 
 

 

aixecat i de les seves limitacions i riscos. Tanmateix els criteris de Bolonya i 

la seva plasmació en l’Espai Europeu d’Educació Superior predisposa a 

orientar l’Educació Superior cap un sistema que integri el treball presencial i 

el no-presencial de l’alumnat. Què cal fer doncs per això? La nostra proposta 

és l’aprenentatge basat en problemes i qüestions, ja que afavoreix tant 

l’actitud participativa com el treball continuat de l’alumnat. L’aprenentatge 

basat en problemes (PBL) està en fase experimental en tot el món i és 

objecte d’anàlisi i reflexió en moltes reunions internacionals. Tanmateix, no hi 

ha massa feina feta en aquesta direcció en el nostre entorn més proper, que 

és el camp de la bioquímica, la regulació del metabolisme, la bioquímica de la 

nutrició, la biologia molecular, etc.  Per això ens hem plantejat elaborar 

problemes per l’aprenentatge  de la Regulació del Metabolisme i en segon 

lloc incorporar-los a un porta virtual. Això haurà de servir tant  per l’intercanvi, 

entre docents,  d’experiències  de l’aprenentatge basat en problemes  (PBL)  

com per facilitar el treball no presencial dels alumnes.  

 

 La finalitat d’aquesta estratègia és que mitjançant l’aprenentatge basat 

en problemes reals o simulacions de problemes reals s’aconsegueixi motivar 

l’alumnat a treballar de forma continuada durant tot el curs.  La millora dels 

resultats acadèmics haurà de ser la conseqüència lògica d’aquest treball. La 

finalitat última del projecte es preparar l’alumne  per la seva futura activiat 

professional a on serà molt important i valorat la seva capacitat de resposta 

davant de diferents problemes. 

 

 COM HEM TREBALLAT 

 

 El nostre grup d’Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular 

de la Universitat de Barcelona (GID-BBM) ha desenvolupat diferents 

projectes d’innovació docent per l’assignatura de Regulació del Metabolisme 

de la llicenciatura de Biologia. Assignatura obligatòria de segon cicle tant per 

l’especialitat de Biologia Sanitària com Biologia Agroalimentària. Té 10.5 

crèdits repartits en 7.5 de teoria i 3 de pràctiques. Els crèdits de teoria es 

desenvolupen en 15 temes. 



 
 

 

   

 L’objectiu del projecte (2006MQD-00166) era elaborar problemes per 

l’aprenentatge  de la Regulació del Metabolisme i incorporar-los a un porta 

virtual. En resum la feina feta ha estat: 

 

 1- Elaborar problemes per l’aprenentatge pels temes 6 a 15. Això ha 

suposat entre 1 i 3 problemes per tema ja que la resolució i discussió 

d’aquests problemes/qüestions ha de cobrir tot el tema, igual com ja havíem 

fet prèviament pels 5 primers temes de l’assignatura. Cada membre de 

l’equip ha preparat problemes per 2 temes i posteriorment tota aquesta feina 

va ser discutida per tots els membres del grup. 

 

 2- A mesura que s’han anat  el·laborant els problemes els  hem utilitzat 

en les classe presencials per treballar d’una forma més activa i participativa. 

Aquesta estratègia també la varem utilitzat pels 5 primers temes de 

l’assignatura. L’aprenentatge basat en problemes que hem anat introduint, a 

poc a poc, en l’assignatura de Regulació del Metabolisme, ha motivat 

l’alumnat a treballar d’una forma una mica més continuada fet que ha suposat 

una millora del rendiment acadèmic, com es pot veure en el gràfic següent on 

es comparen les qualificacions de les proves escrites fetes sobre temes 

desenvolupats amb la metodologia classica (groc), amb les obtingudes en els 

temes desenvolupats amb metodologia PBL (taronja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Tanmateix encara falta molta feina per poder arribar a treballar el 

100% de l’assignatura amb aquesta metodologia. A més també cal que els 

plans d’estudis estiguin pensats en funció del treball total de l’alumnat. 

L’aprenantage basat en problemes requereix temps per buscar informació, 

per pensar, per discutir i això no es pot fer gaire bé si els alumnes tenen 

moltes hores al dia de classes presencials. Esperem que els nous plans 

d’estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior  

tinguin un bon repartiment del temps de treball dels alumnes.  
 
 3-Per consolidar el web  (http://www.ub.edu/GID-BBM)  en la que 

s’exposen problemes per l’aprenentatge basat en problemes (PBL) hem fet: 

 3.1- Un cop  elaborats  els problemes per cada tema es van preparar 

les versions en català i castellà. L’elaboració del problema implica el 

plantejament de les dades, les preguntes així com un apartat “què cal saber” 

a on s’indica el contingut teòric que s’ha de tenir assimilat per poder resoldre 

el problema i la bibliografia bàsica i complementaria necessària per treballar 

el problema. L’accés és lliure. 

 3.2 - Una guia per la resolució dels problemes i material didactic per la 

discussió dels problemes. També s’han fet versions en els dos idiomes. 

Aquests continguts són d’accès restringit a docents universitaris (s’hauran de 

registrar per accedir-hi). 

 3.3 - Les eines per facilitar l’accés: index, ordenació cronològica, etc. 

 3.4- Finalment volem donar-lo a coneixer per potenciar l’intercanvi 

d’experiencies i per facilitar la feina no presencial dels alumnes així com 

participar en altres tipus d’ensenyaments. 

  

 Tota la feina més tècnica associada a la web (traducció al castellà; 

edició del material i elaboració de les planes web) l’ha fet un becari que ha 

treballat sota la direcció d’un de nosaltres. Tota la feina de traducció i 

introducció dels problemes a la web així com la creació i organització de la 

web ha representat molt de temps fet que ha justificat sobradament la feina 



 
 

 

del becari, en Jordi Lorita Santias. Volem remarcar l’excel·lent treball d’en 

Jordi en aquest projecte. 

  
 Aquest ha sigut un projecte de treball en equip de tot grup.  S’han fet 

reunions per discutir cadascun dels problemes. Com s’ha dit abans cada un 

de nosaltres es  va responsabilitzar dels problemes associats a dos temes, 

però a partir de la primera proposta de problema es va  treballar 

conjuntament fins a la versió definitiva. Un cop feta la versió definitiva de 

cada problema, aquest es va  incorporat al dossier electrònic de l’assignatura 

(Dossiers electrònics (http://dossiers.ub.edu/ ) Universitat de Barcelona. 
Ensenyament de Biologia. Regulació del Metabolisme) i també amb la 

incorporació del campus virtual Moodle com a plataforma de treball, s’han 

introduït en aquest espai (http://campusvirtual.ub.edu/my/index.php)   per 

poder treballar-hi en  les classes presencials del curs corresponent. Per altra 

part, i en relació a la feina associada amb la web, es van afegir els altres 

apartats com són el què cal saber, la bibliografia bàsica i complementaria així 

com la guia per la resolució i discussió del problema. Tota aquesta part l’ha 

fet el professor responsable del problema i també s’ha discutit entre tots per 

fer la versió definitiva.  Un cop fet per cada problema tota aquesta feina, el 

becari ha fet la traducció al castellà  així com la incorporació de tot el material 

a la web sempre sota la nostra direcció i supervisió. 

 
 



 
 

 

DESCRIPCIÓ DEL PORTAL 
 Hem creat el portal: Problemes per a l'Aprenentatge del Metabolisme 

(http:www.u.edu/GID-BBM). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El portal conté una colecció de problemes relacionats amb el 

metabolisme i la nutrició. Pretenem que no només segui útil als alumnes sinó 

també que sigui l’embrio d’un espai  per l’intercanvi, entre docents,  

d’experiències  de l’aprenentatge basat en problemes. Un enllanç permet a 

qualsevol persona interessada enviar-nos un correu electrònic, omplint un 

formulari. Des de la pàgina inicial es pot triar l’idioma (català o castellà). En 

propers projectes també ho volem traduir a l’anglès. El portal té una 

presentaci

ó en la 

que es 

convida a 

participar-

hi per així 

ampliar i 

enriquir 

l’espai. 

  



 
 

 

Des de el menú es pot accedir a la col·lecció de problemes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al seleccionar un problema apareix l’anunciat amb els seus esquemes 

i figures complementàries. En l’encapçalament hi apareix el nom de l’autor/a 

així com el non de la institució a la que pertany.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’encapçalament també conté enllaços a les pàgines: 



 
 

 

  - Què cal saber: indica quins són els coneixements específics 

que l’alumne ha de saber per realitzar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Bibliografia: dóna indicacions concretes de les millors fonts 

d’informació segons l’autor/a del problema. També es pot fer referència a 

material més especialitzat (articles, revisions, planes web). En aquests casos 

s’han introduït enllaços cap a les editorials o les URL referenciades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  - Solució: D’accés restringit a persones registrades. Es donaran 

contrasenyes d’accés al professorat que ho sol·liciti. No està previst l’accés a 

l’alumnat ni al públic en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan s’accedeix a la solució es passa per un formulari en el que es 

sol·licita codi i contrasenya o si ja es té s’introdueixen per accedir a la solució. 

S’ha descartat l’accés lliure ja que pensem que l’alumnat NO ha de tenir les 

solucions. Les solucions pels alumnes es discutiran a les classes presencials 

un cop aquests han treballat el problema. Si d’entrada ja tenen la solució no 

té cap sentit l’aprenentatge basat en problemes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 En totes les pàgines de cada problema s’ha introduït un enllaç que 

permet descarregar el problema en format PDF.  Adjuntem en un CD tots els 

problemes que hem preparat, així com tot el material complememtari (en 

versió en català) que es pot baixar del portal en format PDF.  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 ANNEX 

 

Llistat de problemes existents amb anterioritat 
 

- El metabolisme energètic en l'intestí prim 

- Fluxos metabòlics a través de la sang 

- Modulació covalent reversible 

- Interacció hormona-receptor 

- El calci en l'acció hormonal 

- Fonts d'energia en els enteròcits 

- La malaltia de Hartnup, un cas d'aminoacidúria 

- Hiperamonèmia 

- La hiperlipèmia de tipus 1 

- Vitamina K 

- Vitamina D 

 

 

Llistat de problemes creats en aquest projecte MQD (incorporat al CD 
adjunt) 
 

- Què ens diu sobre la lipòlisi l'estudi de ratolins HSL-ko 

- Control de la formació de quilomicrons 

- Alteració del magatzematge de glicogen 

- Balanç energètic i malnutrició 

- Restricció calòrica en humans 

- Balanç de nitrogen i malnutrició 

- Diabetis de tipus 1: alteracions en el metabolisme del nitrogen 

- Hipercolesterolèmia familiar 

- Alcoholisme, tiamina i metabolisme glucídic 

- Biotina i metabolisme intermediari 

- Adaptacions metabòliques al dejuni 

- Adaptacions metabòliques a l’exercici 



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00166, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 19 de abril de 2010 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


