
 
 

 

 
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. 
Desenvolupament de problemes virtuals i interactius per a l’aprenentatge de la Microbiologia 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Montserrat 

Cognoms 
Llagostera Casas 

Correu electrònic 
montserrat.llagostera@uab.cat 
 
 



 
 

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

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00027 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
aprenentatge basat en problemes, Microbiologia, web, laboratori virtual, autoaprenentatge 

Data de presentació de la justificació  
06/04/10 
 

 



 
 

 
 
 

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) 
La finalitat del projecte ha estat desenvolupar un espai virtual teòric-pràctic per a l’aprenentatge de la Microbiologia. 
 
Aquest espai virtual, basat en laprenentatge a través de problemes, s’ha anomenat “Microbiologia Interactiva” i proposa 
a l’alumne les següents àrees temàtiques: 
 
Introducció a les tècniques de la Microbiologia 
Estructura i funció de la cèl.lula microbiana 
Creixement i control microbià 
Microbiologia molecular 
Fisiologia i metabolisme microbians 
Virologia 
Ecologia Microbiana 
Diversitat microbiana. 
 
Per a cada temàtica s’han definit unes competències a assolir a través de la resolució de problemes teòrics o pràctics. 
En aquest darrer cas, se li proposa a l’alumne que entri en el laboratori virtual per a la resolució dels casos pràctics 
plantejats. A més, per a la resolució dels problemes, l’alumne disposa d’un seguit de recursos per a cada temàtica. 
Finalment, també s’inclouen activitats de relació i d’ampliació per tal d’estimular la discussió, l’esperit crìtic, el treball en 
grup i la recerca bibliogràfica. A més, per tal de facilitar el seu ús, el web disposa també d'un tutorial. 
 
El web “Microbiologia Interactiva” es va introduir de forma pilat en l’ensenyament de l'assignatura de Microbiologia de la 
Llicenciatura de Biologia i de la de Microbiologia I de la llicenciatura de Biotecnologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) durant el curs 2007-08. Al llarg d'aquest curs es va valorar la seva utilitat i acceptació per part dels 
alumnes mitjançant enquestes. Els bons resultats obtinguts van aconsellar que aquesta eina fora ja utilitzada en totes 
les assignatures generals de Microbiologia de les llicenciatures de Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Química, 
Enginyeria Química, Ciències Ambientals i Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UAB. Actualment el web s’està 
també utilitzant amb molt bons resultats a les assignatures de Microbiologia dels nous graus que ofereix la Facultat de 
Biociències de la UAB. Així doncs, en aquest projecte s’han assolit amb escreix els objectius previstos. Es pot consultar 
el web desenvolupat a l’adreça http://microbiologia.uab.cat//Microbiologia_Interactiva_Web/. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The aim of the project has been to develop a virtual space for theoretical and practical learning of Microbiology. 
The website developed is a Problem Based Learning tool called "Microbiologia Interactiva” that proposes the 
following topics to students: 
 
Introduction to microbiological methods 
Structure and function of microbial cell 
Growth and microbial control 
Molecular microbiology 
Microbial Physiology and Metabolism 
Virology 
Microbial ecology 
Microbial diversity 
 
For each topic skills have defined to be achieved through the resolution of theoretical and practical problems. 
In this latter case, students have to go to a virtual laboratory for solving the practical case. Furthermore, 
students have a variety of resources for each topic. Finally, it is also included activities related to enlargement, 
stimulate discussion, critical thinking, teamwork and research literature. In addition, the website also has a 
tutorial to facilitate its use. 
 
The “Microbiologia Interactiva” website was introduced as a program pilot in the courses of Microbiology and 
Microbiology I of the Biology and Biotecnology studies, respectively, of the Universitat Autònoma de 
Barcelona(UAB) during the academic year 2007-08. The usefulness and acceptance by the students of the 
“Microbiologia Interactiva” website was evaluated through several surveys. 
 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 Excellent results were obtained and, in consequence, this tool is used in all the general microbiology courses 
of the UAB from the academic year 2008-09, included in Biology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, 
Chemical Engineering, Environmental Science and Science and Technology studies. In addition, currently this 
website is also used in the courses of Microbiology of the different degrees offered by the Faculty of 
Biosciences at UAB. So, this project has successfully achieved all the objectives proposed. You can see the 
website developed at http://microbiologia.uab.cat//Microbiologia_Interactiva_Web/ 

 
 
 
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 TREBALL 
 
1. Objectius 

L’objectiu fonamental ha estat desenvolupar un espai virtual per a 

l’aprenentatge de la Microbiologia, basat en la resolució de 

problemes teòrics i/o pràctics que permetin l’aprenentatge autònom 

de l’alumne, així com la integració dels aspectes teòrics amb els 

pràctics.  

 

2. Estructura del web Microbiologia Interactiva 

El web Microbiologia Interactiva presenta a l’alumne els següents 

espais temàtics: 

Introducció a les tècniques de la Microbiologia 

Estructura i funció de la cèl.lula microbiana 

Creixement i control microbià 

Microbiologia molecular 



 
 

 
 
 

Fisiologia i metabolisme microbians 

Virologia 

Ecologia microbiana 

Diversitat microbiana 

 

Aquests espais es corresponen amb les diferents parts d’un curs de 

Microbiologia, adreçat a alumnes que cursen per primera vegada 

aquesta matèria. 

 

Cada espai temàtic disposa de les següents finestres: 

Problemes 

Laboratori 

Recursos 

Multimèdia 

Galeria d’imatges 

 

En la finestra Problemes es proposen diferents qüestions 

teòriques i/o pràctiques. Per resoldre-les, l’alumne gaudeix de cinc 

oportunitats. 

 

En la finestra Laboratori, l’alumne entra a un laboratori virtual de 

Microbiologia equipat amb el material, medis de cultiu i aparells on 

ha de realitzar les proves experimentals que calguin per resoldre 

alguns dels problemes plantejats. 

 

En la finestra Recursos es presenten en format pdf o bé excell un 

seguit de recursos conceptuals o pràctics que han de ser consultats 

pels alumnes per resoldre els problemes. 

 

En la finestra Multimèdia hi ha animacions o adreces de planes 

web que han de ser consultades per resoldre els problemes. En 



 
 

 
 
 

aquesta finestra també s’han incorporat alguns recursos on line als 

quals la UAB està subscrita. 

 

Finalment, en la finestra Galeria d’imatges, l’alumne troba les 

imatges corresponents a alguns dels problemes plantejats. 

 

Atès que els alumnes als que va dirigit el web Microbiologia 

Interactiva desconeixen la Microbiologia, aquest web s’ha d’utilitzar 

a classe per anar introduint progressivament la matèria, alhora que 

s’ensenyen les tècniques bàsiques de la Microbiologia en el 

laboratori virtual. Posteriorment i a mida que el curs avança, els 

alumnes han d’usar el web de forma autònoma com una eina 

d’autoaprenentatge. Per això, està previst que no s’activin tots els 

espais temàtics alhora, sinó que es disposa de diferents versions del 

web, on l’alumne només podrà entrar a aquell o aquells espais que 

interessi en funció de la programació teòrica i pràctica del curs. 

 

3. Contingut del web Microbiologia Interactiva 

El web Microbiologia Interactiva s’ha realitzat amb flash i el 

contingut de cada finestra és el que es descriu a continuació: 

Problemes: Es proposen problemes de les següents tipologies: 

Problemes pràctics que requereixen un treball experimental al 

laboratori virtual 

Problemes teòrics de raonament lògic encadenat 

Problemes teòrics que s’han de resoldre consultant la 

informació que hi ha en les finestres Recursos, Multimèdia o 

Galeria d’imatges. 

Laboratori virtual: És la part més complexa del web, ja que s’ha 

dissenyat perquè l’alumne treballi com si estigués en un laboratori 

real. Per això, el laboratori virtual està equipat amb material divers 

(pipetes, micropipetes, tubs, matraus, portaobjectes, etc.), medis 



 
 

 
 
 

de cultiu líquids, sòlids i semisòlids, medis de dilució, suplements, 

reactius, colorants, etc. A més el laboratori està també equipat amb 

diferents aparells (incubadors, espectrefotòmetre i microscopi). Per 

tal de poder simular els resultats que s’obtenen amb diferents 

microorganismes s’ha confeccionat un programa que consulta una 

taula on hi han les característiques de cada microorganisme. 

Recursos: Inclou fonamentalment documents en format pdf sobre 

conceptes bàsics i sobre metodologia. 

Multimèdia: Inclou animacions obtingudes de la American Society 

for Microbiology i de diferents autors que es poden obtenir a 

Internet. Inclou també alguns web interactius que contenen 

valuosa informació sobre Microbiologia. També s’han 

incorporat vídeos i diversos recursos on line subscrits per la 

UAB. 

Galeria d’imatges: S’hi troben imatges en format pdf triades pels 

professors de diversos recursos docents on line. 

 

4. Implementació del web i avaluació  

El web Microbiologia Interactiva es va començar a dissenyar el 

gener del 2007 i es va finalitzar una versió quasi definitiva el gener 

del 2008. Segons s’havia planificat, a principis d’octubre del 2007 ja 

es va penjar una primera versió en els espais del Campus Virtual de 

dues assignatures: Microbiologia (Llicenciatura de Biologia) i 

Microbiologia I (Llicenciatura de Biotecnologia) de la UAB i al gener 

del 2008 es va penjar una versió quasi definitiva del web. Durant el 

curs 2007-08, el web es va utilitzar de forma pilot per 

l’ensenyament de les assignatures abans esmentades i es va 

avaluar l’ús i acceptació del web pels vora de 400 alumnes que les 

cursaven. Els resultats de les enquestes va indicar que la opinió 

majoritària dels alumnes és que el web desenvolupat és una molt 

bona eina per a l’aprenentatge de la Microbiologia i va ser molt ben 



 
 

 
 
 

acceptat pels alumnes. L’opinió del professorat no es va avaluar a 

base d’enquestes, però la valoració de tot el professorat és que 

aquesta nova eina els era certament molt útil. 

A l’analitzar el resultat de les enquestes es va detectar que calia 

millorar dos aspectes: i) l’accessibilitat i ii) facilitar l’ús introduint un 

tutorial. També els professors que varen usar el web en aquesta 

fase van suggerir que seria molt adient que no fora un web tancat 

sinó que el professorat pogués introduir nous problemes. Per això, a 

la versió definitiva del web se li va incorporar un tutorial i també es 

va aconseguir que el professorat pogués anar incloent fàcilment 

nous problemes a través d’una plana de text. Aquesta versió va ser 

utilitzada a través del Campus Virtual de la UAB durant el curs 

2008-09 per a la docència de totes les assignatures de Microbiologia 

general que imparteix el professorat de la Unitat de Microbiologia 

Campus (UAB) en els diversos estudis que ofereixen les Facultats de 

Biociències i Ciències.  

Finalment en el curs 2009-10 aquest web s’ha convertit en una eina 

important per a l’aprenentatge d’assignatures bàsiques de 

Microbiologia tant a nivell de llicenciatura com de grau i és 

totalment accessible a través de l’adreça  

http://microbiologia.uab.cat//Microbiologia_Interactiva_Web/ 

 

5. Conclusions 

En aquest projecte s’ha desenvolupat una nova eina d’aprenentatge 

basat en problemes que està sent usada per a l’aprenentatge de la 

microbiologia en totes les assignatures generals d’aquesta matèria 

en diferents llicenciatures i graus. El web desenvolupat permet el 

treball a classe amb grups reduït d’alumnes i també el treball 

autònom de l’alumne. En aquest sentit ha esdevingut una eina de 

gran utilitat en el canvi pedagògic que s’està implementat en 

l’ensenyament de la Microbiologia a la UAB. 



 
 

 
 
 

 

6. Publicacions derivades del projecte 

Llagostera, M. Microbiologia Interactiva. IV Jonades de Campus 

d’Innovació Docent. Setembre de 2007. Bellaterra (España). 

Publicació en format CD, IDES, Servei de publicacions de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Llagostera, M. et al.2008. Desenvolupament de problemes virtuals i 

interactius per a l’aprenentatge de la microbiologia. En M. 

Martínez i E. Añaños (eds). Experiències docents innovadores de 

la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la 

salut. Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

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 2006MQD00027, 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, 6 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. 
 
 


