
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòri es ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PB R, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue 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  
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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) 
Per tal de millorar l'aprenentatge, actualment deficitari  de les habilitats clíniques i dels procediments pràctics, la facultat 
va decidir implementar un laboratori d’habilitats. La Facultat de Medicina ha fet una important inversió per tal d’adequar 
un espai físic i adquirir diferents materials. En paral•lel es van identificar quines habilitats havien de ser ensenyats en el 
laboratori d’acord amb les dèficits observats prèviament. Es va dissenyar un curs optatiu sobre habilitats clíniques pels 
nostres estudiants de medicina i es van seleccionar i entrenar els diferents professors. El curs s’ha desenvolupat durant 
els tres últims anys. S'ha investigat el grau d’acceptació d’aquesta eina pels estudiants i professors utilitzant diferents 
tipus d’enquestes.  Més de 300 estudiants de medicina per any han estat formats en el laboratori en diferents activitats, 
participant 20 professors i havent-se oferit diferents tallers sobre habilitats clíniques i procediments pràctics. Pels 
estudiants el laboratori es una excel•lent eina per incrementar la seva competència individual en habilitats clíniques i 
que es necessari estendre-la a tots els estudiants. Pels professors, el laboratori es una eina molt útil per millorar 
l’ensenyament clínic L'experiència ha estat molt positiva i molt útil en el procés de canvi curricular que es desenvolupa 
actualment a la nostra facultat. La nostra experiència pot servir de model per altres facultats de medicina de l’estat.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 In order to improve the acquisition of clinical sk ills and practical procedures by students of our Medical School 
we have decided to implement a centralized skills c entre. Medical School made an important investment to 
adequate a physical area and to acquire different m aterial resources. In parallel, we identified which  skills could 
be taught in the centrebserved previously and we de signed an elective course on clinical skills for ou r medical 
students. Wwe selected and we trained teachers in o rder to develop this elective course. The elective course 
has been developed in the last two years. Finally, we investigated the level of acceptance of this too l by 
teachers and students by using different kinds of q uestionnaires. More than 300 undergraduate medical 
students per year have been trained in the laborato ry in the different activities, 20 teachers have pa rticipated in 
the experience, and different workshops  have been offered.  Students consider that the CSC is an exce llent 
tool to increase their individual competence and it  is necessary to extend this tool to all students. Our 
experience has been very positive and useful in the  curriculum change process carried out at present i n our 
medical school. The experience could serve as a mod el for the implementation of skills centers in othe r 
Spanish medical schools.  

 
 



 
 

 
 
 

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. 
 
Aquesta memòria correspon a les activitats desenvolupades en el projecte: 
 
2006MQD0006. Establiment d’un laboratori d’habilitats clíniques a la facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona,  

 
dut a terme a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona amb el suport de l’Ajut 
DURSI 0006, MQD 2006, essent el seu investigador principal el Dr. Jordi L. Palés i Argullós, 
Catedràtic de Fisiologia de l’esmentada Facultat. 
 
Aquesta memòria a més a més de la descripció de les activitats desenvolupades, inclou els 
treballs que s’han produït com a conseqüència del projecte i la corresponent memòria 
econòmica. 
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a) INTRODUCCIÓ 
 

L’any 2002, com a part d’un procés de reforma curricular, la Facultat de Medicina de 

la Universitat de Barcelona va definir les competències i resultats d’aprenentatge a adquirir 

per els seus estudiants. al final de la seva formació de grau  Aquesta definició es va fer 

d’acord amb el Scottish Doctor model (Harden et ala, 1999, Harden et al.b 1999, The Scottish 

Dean’s Medical Curriculum Group, 2002, and Palés et al., 2004). A continuació es va avaluar 

el grau d’adquisició d’aquestes competències (Palés et al. 2008). Es van detectar alguns 

defectes en diferents habilitats clíniques i procediments pràctics. Aquests defectes poden ser 

explicats per diferents causes:  

a) Falta de temps durant les diferents estades clíniques dels estudiants per aprendre i repetir 

les diferents Habilitats en pacients reals.  

b) La impossibilitat de practicar les habilitats tantes vegades com foren necessàries ja que fer 

això suposa molèsties pels malalts. D’altre banda els estudiants no tenen en molts casos la 

capacitat tècnica per realitzar certs procediments i poden cometre errors. Finalment 

l’autonomia del pacient ha de ser respectada. 

c) Excessiva pressió assistencial del professors clínics que limita el temps disponible per 

ensenyar. 

El reconeixement d’una inadequada o incompleta competència dels graduats de les 

seves habilitats clíniques es un fet molt habitual en les facultats de medicina espanyoles i en 

d’altres llocs. (Palés and Gual, 2008). L’adquisició de les habilitats clíniques requereix temps, 

paciència i pràctica- Un cop adquirides s’han de practicar de forma repetida per evitar perdre 

capacitat. La importància d’assegurar l’adquisició de les habilitats clíniques al mateix nivell 

que els coneixements i les actituds, i no malmetre la seguretat dels pacients ha dut a una 

proliferació de nous entorns d’aprenentatge coneguts com centres d’habilitats o laboratoris 

d’habilitats. El primer d’aquests projectes desenvolupats a Europa va ser a la Facultat de 

Medicina de Maastricht de la Universitat de  Limburg (Paísos Baixos) (Bouhuijs et al., 1978). 



 
 

 
 
 

Aquest projecte incloïa la historia  clínica, les habilitats d’ exploració clínica, habilitats 

terapèutiques i de diagnòstic i habilitats de comunicació. 

A partir d’aquesta primera experiència, moltes facultats de medicina han 

desenvolupat laboratoris d’habilitats en tot el mon. (Bligh, 1995; Dent, 2001, Hao et al. 

2002). L’experiència ha demostrat que els laboratoris d’habilitats son considerats actualment 

com complementaris als encontres amb pacients reals en entorns clínics (Lendingham and 

Harden 1998). A mes a més, un dels factors que han permès aquest desenvolupament ha estat 

la ràpida progressió en el desenvolupament de models artificials o computaritzats de 

simulació.  (Lendingham and Harden 1998).   

Els laboratoris d’habilitats clíniques tenen diferents avantatges : 

a) els estudiants poden aprendre diferents habilitats d’una forma sistemàtica  en un entorn no 

estressant, on poden repetir la pràctica tantes vegades com calgui o desitgin i poden ser 

avaluats; 

b) un laboratori d’habilitats és independent de la disponibilitat de malats reals i permet la 

programació de, l’ensenyament clínic; 

c) la complexitat de la situació d’aprenentatge pot ser controlada; 

d) es poden permetre els errors en un entorn segur; 

d) es poden repetir consultes i exàmens físics (Lendingham and Harden 1998, Patsy and 

Fortune 2003); 

 f) la varietat d’equipament  disponible està contínuament augmentant.  

Per totes aquestes raons, per millorar l’adqusició de’habilitats clíniques i procediments 

pràctics a la nostra Facultat de Medicina i subsanar els defectes observats (Palés et al, 2008), en 

2005 vam decidir poosar en marxa un laboratori d’aquest tipus. Amb aquesta finalitat, la 

facultat va fer una inversió molt important per a crear una àrea adequada i adquirir diferents 

models de simulació Posteriorment  vam dissenyar un curs pilot optatiu Tècniques i 

procediments clínics essencials (TPCS)  Els objectius d’aquesta experiència eren:   

• Organitzar el laboratori d’habilitats  



 
 

 
 
 

• Adquirir experiència en la gestió d’aquest centre. 

• Identificar quines habilitats podien ser ensenyats en el laboratori. 

• Conèixer l’opinió dels estudiants sobre les diferents activitats del laboratori 

• Avaluar el rendiment dels estudiants. 

• Conèixer l’opinió dels estudiants i professors sobre el laboratori i les seves 

prestacions. 

• Detectar professors que estiguessin disposats a utilitzar el laboratori per la seva 

pròpia docència.  

 
Descrivim a continuació tot aquest procés i els seus resultats. 



 
 

 
 
 

b) ORGANITZACIÓ DE NOVO D’UN CENTRE D’HABILITATS. MATERIAL, 
MÈTODES I RESULTATS 
 
1. Adaptació d’un espai físic 

 

La primera fase va consistir en crear un espai físic adequat a la Facultat de Medicina. . 

El laboratori d’habilitats ocupa un espai de 200 metres quadrats i pot dividir-se en 5 mòduls 

que poden ser usats independentment o de forma combinada. El laboratori disposa d’un espai 

addicional que es fa servir com un entorn de simulació d’emergència hospitalària Finalment el 

laboratori disposa d’equipament audiovisual i informàtic i un petit espai administratiu. 

 
2. Inventari del material 

 

En els anys precedents, diferents departament havien adquirit divers material per 

utilitzar-lo en la docència de les seves respectives disciplines Tot aquest material va ser 

localitzat i centralitzat el laboratori  

 
3. Identificació de les habilitats clíniques i procediments pràctics a ensenyar en el centre 

 

D’acord amb estudis previs i les disponibilitats del laboratori, es va decidir ensenyar 

les habilitats clíniques i els procediments pràctiques que es mostren a la taula 1 Aquesta 

selecció es va fer d’acord amb els resultats del estudi fet prèviament (Palés et al., 2008). 

 
4. Adquisició de nou material d’acords amb les habilitats clíniques i procediments 
seleccionats.  

 

Una descripció de tot el material disponible al laboratori està publicat a la pàgina web 

institucional (www.ub.edu) i s’actualitza periòdicament 

 
5. Entrenament dels professors 

 

Vint professors de 4 àrees ( (medicina, cirurgia, ginecologia, especialitats 

quirúrgiques y fisiologia van ser seleccionats i entrenats en el maneig dels diferents 

simuladors per tècnics especialitzats.  



 
 

 
 
 

c) ORGANITZACIÓ DEL CURS OPTATIU. MATERIAL, MÈTODES  I RESULTATS 

1. Estructura del curs i dels tallers 
 
El curs es va organitzat en 13 tallers diferents. Cada taller era impartit per 1 o 2 

professors. A més a més cada taller disposava d’una guia d’estudi. Els tallers es mostren a la 

taula 1. Cada guia contenia:  

a) els objectius específica del taller,  

b) el material necessari,  

c) les bases teòriques de la tècnica,  

d) el mètode per realitzar la tècnica o l’habilitat específica,  

e) els principals errors de la tècnica i complicacions i,  

f) la metodologia d’avaluació. 

El curs es desenvolupava durant 4 mesos. Cada curs era seguit per 40 estudiants 

dividits en 4 grups de 10. Cada taller tenia una durada de 2 hores. Al acaba cada taller, les 

estudiants podien continuar lliurement el seu procés d’aprenentatge de forma independent en 

el laboratori. Era obligatori que cada alumne dediques un mínim de 36 hores al curs. 

Dos estudiants becaris (un a càrrec de la Facultat i un altre a càrrec d’aquest 

projecte i 4 estudiants voluntaris estaven encarregats de preparar els diferents escenaris 

d’acord amb els corresponents`professors. Els alumnes voluntaris eren retribuïts mitjançant 

l’atorgament de crèdits acadèmics de lliure elecció. La dedicació de cadascun d’ells era de 20 

hores setmanals. 

2. Distribució dels estudiants 
 
El curs era oferir als estudiants de medicina de 4rt a 6è curs (270). 40 estudiants eren 

admesos cada any El sistema de selecció era el mateix que per les altres assignatures optatives 

de la facultat de medicina 

 
3. Avaluació dels estudiants 

 



 
 

 
 
 

Els estudiants eren avaluats per observació directe i utilitzant una llista de 

comprovació (check-list) Els ítems de la mateixa es presenten a la taula 2, i eren valorats entre 

0 i 10. A més amés, era obligatòria l’assistència al 80% dels tallers per superar el curs.  

Els resultats es mostren a la taula 2. Només 2 estudiants en el primer any i tres en el 

segon no van aprovar el curs degut a no complir amb l’assistència obligatòria. La puntuació 

mitja de tots els estudiants en els quatre ítems va ser de 8.6 sobre 10 

4. Opinió dels estudiants 
 
Cada taller i el desenvolupament del curs en el seu conjunt va ser avaluat pels 

estudiants mitjançant un qüestionari específic utilitzant un escala de Likert  (Taula  3). La 

valoració dels ítems anava des de 1 (Màxim desacord) a 5 (màxim acord). Els resultats es 

mostren a la taula 3. En general les opinions dels estudiants van ser molt positives en tots els 

ítems. 

 
5. Opinió d’estudiants i professors sobre el centre d’habilitats i el curs. 
 

Al acabar els curs es va demanar l’opinió dels estudiants i dels professors sobre las 

característiques i la utilitat del laboratori d’habilitats i el curs en el seu conjunt, mitjançant 

diferents qüestionaris i d’acord amb un escala de Likert Els ítems (Taula 4) van ser valorats 

des de 1 (màxim desacord) fins a 5 (màxim acord). 

6. Acceptació del curs pels estudiants 
 

Per raons de tipus tècnic el curs no es encara accessible a tots els alumnes de la 

Facultat  i els estudiants han de sol·licitar plaça. Al final del segon any d’experiència, un cop 

els candidats havien fet la seva preinscripció al curs es va investigar el grau d’acceptació i 

d’atracció del curs per l’alumnat de la facultat utilitzant les dades fornides per la secretaria de 

la facultat. Com els cursos optatius de la facultat tenen diferents prerequisits i no son oferts al 

mateix nombre d’estudiants, comparar el nombre absolut de sol·licituds pels diferents cursos 

no va semblar apropiat Per tant, per determinar el grau d’acceptació dels diferents cursos vam 

considerar el percentatge de estudiants que van sol·licitar el curs versus el nombre 



 
 

 
 
 

d’estudiants potencials que podien demanar-lo d’acord amb els seus requeriments específics 

(Pm). Pm es va calcular d’acord amb la formula següent :  Pm = S·100/T, on  S es el nombre 

de sol·licituds del curs i T es el nombre total d’estudiants potencials amb dret a fer la 

sol·licitud.  

Per fer aquest anàlisi es van fer servir les dades de la segona i tercera edició (anys 

acadèmics  2006-2007 i 2007-2008), però no els de la primera edició. La raó es que el nombre 

de sol·licituds de la primera edició no pot ser tinguda en compte ja que els estudiants no 

coneixen les característiques del curs fins que aquest s’ha desenvolupat al menys un cop.  

Els resultats es mostren a la taula 5 El nombre total de sol·licituds als diferents cursos 

variaven entre 1 (mínim) i 261 (màxim)  en la segona edició i des de 0 a 212 en la tercera 

edició.  El nostre curs va rebre 135 sol·licituds en la segona edició i 158 in la tercera. D’acord 

amb aquestes dades  el nostre curs va ser el 4rt més demanat en la segona  edició  i el 3er en 

la següent edició.  

En la segona edició, considerant el valor del Pm, el nostre curs va registrar el segon valor 

més alt (28.3%; interval entre 0.1% i 36.3%;) en la segona edició. En la tercera el nostre curs 

va registrar el valor més alt ( (32.9%; interval entre  0% i 32.9%) (Taula 5 

 

d) US DEL LABORATORI D’HABILITATS PER ALTRES ACTIVI TATS 

DOCENTS. MATERIAL, MÈTODES I RESULTATS 

Per els organitzadors de cursos per a postgraduats el laboratori representa un entorn 

molt adequat amb suficient material i recursos per celebrar cursos per residents i altres 

professionals de ciències de la salut com infermeres. També s’ha utilitzat per activitats de 

formació mèdica continuada En els dos primers anys el laboratori va hostatjar 22 cursos per a 

postgraduats amb quasi 1000 alumnes.  Aquests cursos van requerir una gran quantitat de 

material a utilitzar en períodes de temps reduïts. L’experiència va ser positiva tant pels 

organitzadors com pels participants, com ho demostra l’alt nombre de peticions per nous 

cursos. 



 
 

 
 
 

e) DISCUSSIÓ GENERAL I PRINCIPALS CONCLUSIONS 

La facultat de medicina de la Universitat de Barcelona va definir les competències a 

adquirir pels seus estudiants i va avaluar el grau d’adquisició de les mateixes.. Es van detectar 

diferents dèficits en els dominis de les habilitats clíniques i procediments pràctics (Palés et al 

2004, Palés et al 2008). Aquesta situació es bastant comú en moltes facultats de medicina.. En 

els últims anys el desenvolupament de les simulacions en educació mèdica i l’establiment de 

laboratoris d’habilitats han estat considerats com una manera de millorar aquests dèficits 

(Patsy Stark & F. Fortune, 2003). A més a més la necessitat d’aconseguir la seguretat dels 

pacients durant el procés d’aprenentatge ha esdevingut un imperatiu ètic Aconseguir aquesta 

seguretat i salvaguardar la intimitat del pacient entra en conflicte amb la necessitat de que els 

futurs professionals aprenguin, en algun moment del procés educatiu. . Les simulacions poden 

minimitzar aquest conflicte ètic (Ziv A. et al, 2003). A més a més la freqüent pressió 

assistencial en l’entorn clínic dificulta als professors ensenyar les habilitats clíniques 

bàsiques. Per millorar l’aprenentatge de las habilitats clíniques, la Facultat de Medicina ha 

establit un laboratori d’habilitats i ha iniciat un curs optatiu  (TPCS) per tal de adquirir 

experiència en  el maneig del laboratori  

La Facultat de Medicina va fer una important inversió per establir l’estructura física 

de l’esmenta’t laboratori i per adquirir-hi material  En els anys precedents alguns 

departaments de la facultat havien adquirit material que en alguns casos no havien estat mai 

utilitzat  Una de les primeres tasques va ser fer un inventari de tot el material disponible i 

centralitzar-ho en el laboratori on el material està disponible per tots els professors de la 

facultat.  

Els aspectes financers d’establir un laboratori d’aquesta mena son molt importants 

però hi ha altres aspectes tant o més importants a tenir en compte. Es requereix un projecte 

educatiu ben dissenyat A més a més es important convèncer als professors que estan 

acostumats a treballar de forma independent amb poca col·laboració interdepartamental a 

aprofitar els avantatges de les facilitats que un laboratori com aquest pot aportar. Per altre 



 
 

 
 
 

banda, tenim en general poca experiència en la gestió d’un centre com aquest i els professors 

tenen poc coneixement de l’ús de les simulacions per l’ensenyament. Com a resultat de tot 

això vam decidir desenvolupar aquest curs optatiu en el qual els estudiants poguessin 

aprendre les habilitats clíniques i procediments tècnics bàsics. Els continguts es van establir 

d’acord amb les dèficits observats (Palés et al, 2008). Es van invitar a diversos professors de 

diferents departament a participar en el curs de tal manera que poguessin copsar directament 

els avantatges d’aquest tipus d’eina.  

Al final de cada taller i del curs, es va demanar als estudiants que avaluessin les 

característiques del curs i l’assoliment dels seus objectius. L’opinió dels estudiants es molt 

positiva en tots els aspectes. Consideren que els diferents tallers eon interessants i útils i 

afirmen que es veuen capaços de desenvolupar l’habilitat apresa en situació real. Però sobre 

trot, els estudiants consideren que el curs ve a omplir un dèficit molt important en els seu 

curricula i que hauria de ser inclòs en un futur.  És també molt interessant destacar que els 

estudiants consideren que aprenen molt veien com practiquen els companys.. També es va 

demanar als estudiants i professors la seva opinió sobre les prestacions del laboratori.  En 

general les opinions tornen a ser molt positives. No s’aprecien diferencies significatives entre 

professors i estudiants encara que  els estudiants son lleugerament més crítics que els 

professors en lo que fa referència als aspectes estructurals. Els estudiants considerem que el 

laboratori d’habilitats es una eina molt important per millorar l’autoaprenentatge i que es 

necessari facilitar el lliure accés al laboratori el màxim possible. Els professors coincideixen 

amb aquestes opinions però son una mica menys entusiastes respecte a l’autoprenentatge. 

Potser aquestes diferències  poden explicar-se per la concepció més tradicional del procés 

d’ensenyar i aprendre.  

Una altre conclusió important de l’experiència es que el nostre curs es un dels cursos optatius 

més atractius que la Facultat ofereix als seus estudiants Els resultats desprès de dos anys 

demostren un alt grau d’acceptació per part dels estudiants . Per tant, considerem que el nostre 

primer objectiu, . una forma pràctica d’ensenyar i aprendre les habilitats clíniques bàsiques, 



 
 

 
 
 

ha estat assolit. Aquests resultats coincideixen amb les propostes de la IFMSA i de la  EMSA 

(Hilghers et al, 2006) i altres experiències prèvies (Weller, 2004). L’alt grau d’acceptació per 

part d’estudiants i professor ens estimula continuar amb aquest projecte. Pensem que el feed-

back d’aquests ha de ser interpretat com un missatge de suport i encoratjament per ajudar-nos 

a estendre el projecte a tots els nostres estudiants.  

El futur pròxim presenta diferents reptes. En primer lloc el laboratori requereix inversions 

més grans i com ens demostra la nostre experiència es necessita un espai funcional més gran. 

A més a més si volem fer accessible el laboratori a tots els estudiants i professors, durant més 

hores al llarg del dia , necessitem mes personal- sobre tot tècnics i administratius, i mes 

recursos financers que assegurin poder fer front a les despeses corrents del manteniment del 

material.,  

És important també incorporar l’ensenyament de les habilitats clíniques i procediments bàsics 

en el nostre curriculum troncal, el qual està en fase de disseny. Això es pot fer incorporant 

aquests continguts com una assignatura obligatòria o be integrar els diferents continguts en les 

respectives disciplines- Hem d’assegurar que els estudiants puguin adquirir les diferents 

habilitats abans de cursar les diferents estades clíniques en hospitals i centres de salut. A més 

a mes, han de tenir l’oportunitat n de poder utilitzar el laboratori en qualsevol moment per 

reforçar l’adquisició de les respectives habilitats en qualsevol m oment.  Actualment, ja 

determinats departaments està utilitzant el laboratori per l’ensenyament de determinades 

habilitats relacionades amb la seva pròpia disciplina..  

Un altre repte essencial es completar les prestacions del laboratori, especialment en dos 

camps encara no desenvolupats: les habilitats de comunicació i l’ús de pacients simulats. 

Finalment el laboratori d’habilitats preveu organitzar diferents tallers específics sobre 

diferents habilitats a les quals podrien assistir-hi els estudiants de forma voluntària durant tot 

l’any.  



 
 

 
 
 

Considerem en general que la nostra experiència ha estat molt positiva Estem segurs que 

aquest pas portarà a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les habilitats i 

l’adquisició d’experiència en la gestió d’un centre d’aquestes característiques. Per confirmar 

la nostra percepció estem dissenyant un nou estudi per comparar els resultats obtinguts en una 

avaluació clínica objectiva estructurada (ECOE) que s’està duent a terme a la nostra Facultat 

per estudiants que han seguit el nostre curs i estudiants que no han fet. Sens dubte el 

laboratori d’habilitats pot ser una eina mul útil per l’establiment d’una avaluació d’aquest 

tipus. Els resultats preliminars semblen indicar que el rendiment dels estudiants que han 

seguit el curs es millor que els d’aquells que no van seguir-ho. (Mitja dels nostres estudiants 

59%, mitja dels estudiants que no van seguir el curs 50%, mitja del tots estudiants avaluats a 

l’ECOE 52%) . Finalment. Pensem que la nostra experiència serà molt útil en el procés 

d’adaptació del nostre curriculum al procés de Bolonya i pot servir de model per altres 

facultats de medicina, especialment a Catalunya i Espanya. 



 
 

 
 
 

f) BIBLIOGRAFIA 

BLIGH, J. (1995). Clinical Skills Unit. Postgraduate Medical Journal, 71(842), 730 – 732. 

BOUHUIJS, P.A., SCHMIDT, H.G., SNOW, R.E. & WIJNEN, W.H.F.W. (1978). The 

Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, Netherlands: Development of Medical. Education. 

Public Health Papers. Geneva: WHO, pp. 133 – 151. 

DENT, J. (2001). Current trends and future implications in the developing role of clinical 

skills centres. Medical Teacher, 23, 483 – 489. 

HAO, J., ESTRADA, J. & TROPEZ-SIMS, S. (2002). The Clinical Skills Laboratory: a cost 

effective venue for teaching clinical skills to third year medical students. Academic Medicine, 

77, 152. 

HARDEN R.M., CROSBY, J.R., AND DAVIS M.H. (1999). An introduction to outcome-

based education. Medical Teacher, 21(1), pp 7-14. 

HARDEN R.M., CROSBY, J.R., DAVIS M.H. AND FRIEDMAN M. (1999). From 

competency to meta-competency: a model for the specification of learning outcomes. Medical 

Teacher, 21(6), pp. 546-552. 

HILGHERS J, DE ROOS P, RIGBY E. (2006). European Core Curriculum- The Student’s 

Perspective. IFMSA. EMSA.  Medical Teacher, 29, pp.  270-275  

LEDINGHAM I McA and HARDEN R.M. (1998). Twelve tips for setting up a clinical skills 

teaching facility. Medical Teacher. 20: 503-507. 

PALÉS J. & GUAL, A. (2008). Medical education in Spain: current status and new 

challenges. Medical Teacher; 30(4), pp.: 365–369 

PALÉS J. ET AL, (2004). Defining the Learning Outcomes of Graduates from the Medical 

School at the University of Barcelona (Catalonia, Spain). Medical Teacher, 26(3), pp. 239-

243.  

PALÉS, J., GUAL, A., GOMAR, C. & ESTRACH M.T. (2008). Acquisition of learning 

outcomes by students from the Medical School of the University of Barcelona (Catalonia, 



 
 

 
 
 

Spain): a student survey. Medical Teacher 30. DOI:  10.1080/01421590801932244. First 

Published on: 16 April 2008  

PATSY STARK & F. FORTUNE. (2003). Teaching Clinical Skills in Developing Countries: 

Are Clinical Skills Centres the Answer? Education for Health, 16 (3),  298 – 306- 

THE SCOTTISH DEANS’ MEDICAL CURRICULUM GROUP, (2002),. The Scottish 

Doctor-learning outcomes for the medical undergraduate in Scotland: a foundation for 

competent and reflective practitioners. Medical Teacher, 24(2), pp.136-143. 

WELLER, J. (2004) Simulation in undergraduate medical education: bridging the gap 

between theory and practice. Medical Education 38(1) pp. 32-38 

ZIV A, WOLPE  P, SMALL S, GLICK S. (2003). Simulation-based medical education -an 

ethical imperative. Academic Medicine 78:783-788 



 
 

 
 
 

TAULES 

Tallers 

1. Exploració OLR 
2. Sondatge uretral femení i masculí i tacte rectal. 
3. Maneig de la via aèria  
4. Suport vital bàsic i avançat 
5. Oxigeno teràpia 
6. Exploració ginecològica i mamària 
7. Sutures quirúrgiques i tractament de ferides simples 
8. Auscultació toràcica 
9. Guixos i embenats.  
10. Maneig de politraumàtics 
11. Injectables i administració de fàrmacs  
12. Imatge cardíaca 
13. Malalt crìtic. Comunicació de noticies dolentes 

Taula 1. Tallers realitzats al laboratori d’habilitats.  

1. Interés en el taller      9.60 
2. Actitud durant el taller       9.66 
3. Realització de l’habilitat o procediment    9.10 
4. Capacitat per ensenyar l’habilitat a un altre estudiant   8.40 

Taula 2  Avaluació dels estudiants. Mitges obtingudes per tots els estudiants en cada ítem 
 

Interès del taller          4.70 
Utilitat del taller        4.65 
Desprès del curs em sento capaç de realitzar l’habilitat en situació simulada a4.60 
Desprès del curs em sento capaç de realitzar l’activitat en situació real  4.20 
Després del curs em sento capaç d’ensenyar l’habilitat a d’altres estudiants 4.35 
Observar altres estudiants realitzar la tècnica m’ajuda a aprendre-la   4.55 
El professor m’ha ensenyat correctament     4.80 
S’han assolit els objectius del curs      4.50 
El curs cobreix dèficits importants del curriculum    4.75 
El curs s’ha d’incloure en el curriculum troncal                 4.60 
Recomanaria el curs a d’altres estudiants     4.75 

Taula 3 . Opinions dels estudiants sobre el desenvolupament del curs (1, màxim desacord, 5 màxim 
acord) 
 



 
 

 
 
 

 

 Professors Alumnes 
 

El laboratori te una estructura física adequada 4,24 3,95 

Els recursos materials son adequats 4,20 4,0 

El nombre de personal de suport es adequat 4,6 4,35 

El personal de suport va desenvolupar les seves 
tasques de forma adequada 

4,75 4,4 

El laboratori es una eina útil per millorar les 
competències tècniques 

4,45 4,55 

El laboratori es una eina útil per millorar 
l’autoaprenentage  

4,2 4,4 

Es necessari assegurar el lliure accés al laboratori 4,35 4,4 

 
Taula 4. Opinió d’estudiants i professors sobre les característiques del laboratori (1, màxim desacord, 5 
màxim acord) 
 
 

 

Taula  5: Nombre de sol·licituds i valors de Pm (%) en la segona i tercera edició. 1 Entre parèntesi 
número d’ordre del nostre curs 
 
 

 
 2da edició 3era edició 

 
Nombre de 
sol·licituds 
 

Pm 
Nombre de 
sol·licituds  

 
Pm 

Mínim 1 0.1% 0 0.0 % 
Mitjana 33 3.4 % 24 4.2 % 
Màxim 261 36.3 % 212 32.9 % 
Mitja 50.6 7.6 % 46.7 7.1 % 
Curs propi 136 (4º) 28.3 % (2º) 158 (3º) 32.9 % (1º) 
 
 



 
 

 
 
 

G) Productivitat del Projecte 

El desenvolupament del projecte ha donat  lloc a diverses publicacions, comunicacions a 
congressos i a la participació de l’investigador principal en diferents ponències tant a nivell 
nacional com internacional que es citen tot seguit 
 
Publicacions que s’han derivat del Projecte 
 
Palés Jorge, Gual Arcadi, Gomar Carmen and Teresa Estrach, M.(2008)'Acquisition of 
learning outcomes by  students from the Medical School of the University of Barcelona 
(Catalonia, Spain): A student survey. Medical Teacher,30:7,693-698. 
 
Mazarro, A., Gomar C. and Palés J. Establishment of a centralized skills centre at the Medical 
School of the University of Barcelona; a two years experience, Sotmés a Medical Teacher 
(pendent de decision) 
 
Comunicacions a Congressos 
 
Implementation of a centralized skills laboratory at the medical school of the Univerity of 
Barcelona. C. Gomar, J. Palés and Group for Skills Laboratory Development. Medical. 
School. University of Barcelona, Catalonia, Spain 
AMEE Conference 2007 
 
Desarrollo de un laboratorio de habilidades centralizado en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona 
Mazarro A.  Palés J.,  Gomar C. XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación 
Médica. Santa Cruz de Tenerife. Octubre 2007 
 
Ponències i Conferències 
 
S’han dictat diferents conferències explicant l’experiència en diverses facultats de medicina de 
l’estat espanyol. En concret a les Universitats de Salamanca i Valladolid. En aquesta última, 
l’objectiu era donar assessorament per l’ implantació d’un mateix tipus de laboratori en aquesta 
universitat  
 
Premis 
El projecte objecte d’aquesta subvenció va merèixer la Distinció Vicens Vives de la 
Generalitat de Catalunya, l’any 2006 com a premi col·lectiu, a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, per la implementació d'un laboratori d'habilitats clíniques, per un 
projecte que té com a finalitat essencial millorar les competències dels estudiants, 
essencialment pel que fa a les habilitats clíniques i procediments tècnics, mitjançant la 
docència reglada i també de l'aprenentatge autònom. S’adjunta còpia del Decret corresponent 



 
 

 
 
 

h) MEMÒRIA ECONÓMICA I CERTIFICACIONS  
 

MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

L’import de l’ajut s’ha gastat de forma general en els següents apartats. El detall de cada apartat es 
troba en la certificació oficial corresponent que s’adjunta a la memòria.* 

 
DETALL:     
 
Personal de suport (Pagament Srta Brenda Duch Juvinyà)  1.500,00 Euros 
 
Material fungible (Material clínic)    3.561,61 Euros 
 
Adquisició de material bibliogràfic:        518,62 Euros 
AMEE Guies 
Publicacions AMEE 
 
Assistència a Congressos:      1.566,16 Euros 
 
Altres despeses:          553,61 Euros 
Iberexpress 
Material d’oficina 
Correció de textes 
Material audiovisual (elaboració de pòsters i diapositives) 
 
TOTAL:        7.700.00 Euros 
 

La certificació oficial signada pel Sr. Gerent de la Universitat de Barcelona està pendent de 
signatura pel mateix i s’enviarà directament per la Gerència a l’Agència de Gestió d’Ajust 
Universitaris  i de Recerca.  

 



 
 

 
 
 

 
ANNEX 1 

 
Còpies dels articles, comunicacions a congressos i ponències derivats del projecte de més 
rellevància. S’adjunta còpia en pdf de la presentació elaborada per tal d’informar sobre 
les característiques del laboratori d’habilitats. 



 
 

 
 
 

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 MQD0006/2006, 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, 14 de DESEMBRE de 2008 
 
 
 
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. 
 
 


