
La Llicenciatura de Veterinària participa
en el pla pilot d’adaptació a l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES),
proposat per la UAB des del curs 2004-
2005. Durant el curs 2005-2006, el pla
pilot ja va implicar totes les assignatures
de primer curs i es va estendre, a més, a
les de segon curs. Ja es pot, per tant, en
finalitzar el segon any d’aplicació del pla
pilot, començar a analitzar els resultats
acadèmics obtinguts, prendre en consi-
deració l’opinió dels alumnes i dels do-
cents, i establir una primera valoració de
com s’està desenvolupant l’adaptació a
l’EEES.

RReessuullttaattss aaccaaddèèmmiiccss

En la majoria de les assignatures de pri-
mer i segon curs, l’anàlisi del rendiment
acadèmic mostra una millora dels resul-
tats al llarg del curs 2005-2006 en compa-
ració amb els dos anys acadèmics ante-

Presentació

Des del curs 2004-2005, onze titula-
cions de la UAB formen part del pla
pilot per fer l’adaptació a l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES)
i la impartició de la docència en crè-
dits ECTS (Sistema Europeu de
Transferència de Crèdits). Una de
les innovacions més importants d’a-
quest procés de canvi és l’aplicació
de l’avaluació continuada i la reduc-
ció de la càrrega lectiva presencial
de l’estudiant en favor d’un apre-
nentatge més continu i autònom.

La titulació de Veterinària és una de
les titulacions del pla pilot en què
per tercer any s’imparteixen els pri-
mers cursos de la llicenciatura adap-
tats a la nova metodologia. És,
doncs, el moment adient per analit-
zar els resultats obtinguts per tal de
poder valorar el procés d’adaptació i
anar millorant els diferents aspectes
i consolidant o reajustant els canvis
realitzats. Per fer-ho, calen uns indi-
cadors tant acadèmics com de satis-
facció dels estaments implicats.

En aquest full trobareu una primera
valoració del desenvolupament de
l’adaptació a l’EEES feta a partir dels
resultats acadèmics obtinguts pels
estudiants i de l’opinió dels estu-
diants i del professorat que han
seguit aquest procés. 

Elena Añaños
Àmbit d’Innovació
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La titulació de Veterinària treballa l’EEES

PRIMERA VALORACIÓ DE L’ADAPTACIÓ 
DE LA TITULACIÓ DE VETERINÀRIA A L’EEES

que en la Llicenciatura de Veterinària de la
UAB ja s’han aplicat des de fa anys meto-
dologies d’aprenentatge actiu en diferents
assignatures dels cursos superiors,
aquesta tradició era, no obstant això,
escassa en els cursos inferiors de la titula-
ció. Els canvis educatius fets a primer i
segon curs han suposat, en molts casos,

riors. El millor rendiment acadèmic es pot
qualificar d’espectacular en alguns casos
concrets, on tant el nivell d’alumnes no
presentats com el d’alumnes suspesos ha
disminuït dràsticament en el curs 2005-
2006 (figura 1).

Els bons resultats poden ser deguts a la
modificació de les estratègies docents que
s’han dut a terme en les distintes assigna-
tures després de l’entrada de la Llicencia-
tura en el pla pilot. En aquest sentit, tot i

la introducció en diverses matèries de di-
ferents formes d’aprenentatge actiu, com
ara la resolució de manera continuada de
problemes o casos, l’elaboració i la pre-
sentació de treballs, sigui en equip o de
forma individual, relacionats amb les dife-
rents matèries, i també la inclusió de di-
ferents proves d’avaluació al llarg del se-
mestre. Al mateix temps, hi ha hagut una
certa reducció de la càrrega lectiva pre-
sencial, més en unes assignatures que en
d’altres, la qual cosa suposa una menor

FFIIGGUURRAA 11.. Resultats obtin-
guts en primera convo-
catòria en les assignatures
Biologia Animal i Vegetal
(a), de primer curs, i Mi-
crobiologia I (b), de segon
curs, en els tres últims
anys acadèmics. L’índex de
no presentats (NP) i el de
suspesos (Susp) i, per
tant, el percentatge d’a-
lumnes que no superen
l’assignatura es redueixen
espectacularment en el
curs 2005-2006.
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dependència de l’ensenyament tradicional
basat en la classe magistral i en la trans-
missió de coneixements del professor a
l’alumne. Les modificacions introduïdes
han suposat, lògicament, que la qualifica-
ció global ha passat a tenir una menor
dependència de la nota de l’examen final,
ja que ara està en funció de les notes par-
cials obtingudes en les distintes activitats
realitzades. Al mateix temps, la nova
metodologia obliga, evidentment, al tre-
ball continuat durant el curs, fet que
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π Anàlisi de les bones pràctiques.
π Equilibri presencialitat /no-presen-

cialitat.

El procés requereix també una anàlisi pro-
funda i una confluència d’opinions entre
els diferents agents.

Entre els docents, la valoració de la intro-
ducció del pla pilot és en general positiva.
Però cal destacar que, malgrat que la
Facultat ja tenia introduïdes millores

també influeix en la millora de les qualifi-
cacions.

VVaalloorraacciióó ddeellss eessttuuddiiaannttss ii ddeell pprrooffeessssoorraatt

No obstant això, els resultats acadèmics
no poden ser l’únic indicador per valorar
l’èxit del procés d’adaptació de la Llicen-
ciatura a l’EEES. Evidentment, l’opinió d’a-
lumnes i professors sobre com s’està des-
envolupant el canvi docent també s’ha de
tenir en compte. Ja se sap que la intro-
ducció dels plans pilots ha suscitat un cert
refús per part del col·lectiu estudiantil.
Probablement, aquesta situació és deguda
a l’excessiu esforç global que s’ha dema-
nat als estudiants al llarg del curs acadè-
mic. En aquest sentit, el seguiment de l’o-
cupació del temps per part dels estudiants
dut a terme a primer curs mostra una
càrrega de treball no presencial superior a
les quinze o fins i tot a les vint hores en
diverses setmanes al llarg del curs (figura
2). Si, a això, s’hi afegeix que en la nostra
llicenciatura la càrrega presencial és eleva-
da, al voltant de les vint hores en diverses
setmanes del primer curs, o fins i tot prò-
xima a les vint-i-cinc hores en diverses set-
manes del segon curs, la càrrega de treball
global, presencial i no presencial, arriba a
ser en algunes etapes massa elevada.

Aquesta realitat ens ha portat a pensar
quina ha estat l’actuació que s’ha portat a
terme a la Facultat i quins aspectes s’han
de tenir en consideració. Així, la demanda
excessiva de dedicació a l’estudiant pot
estar relacionada amb aspectes que s’es-
tan analitzant:

π Sistema d’adaptació de les meto-
dologies.

π Coordinació entre professors.
π Percepció del temps (dels estu-

diants i dels professors) que es
necessita per fer les activitats.

docents amb metodologies actives i reso-
lució de casos, el professorat també ha
hagut d’augmentat la seva càrrega do-
cent. La creació de nous materials, el
seguiment de l’activitat de l’estudiant i l’a-
valuació continuada han fet que, a vega-
des, el docent s’hagi sentit poc reconegut
pel seu treball i no prou recompensat ni
per la institució ni per l’estudiant que, en
grups nombrosos, assisteix a classe.

CCoonncclluussiioonnss

Les principals conclusions que poden es-
tablir-se després de dos anys d’aplicació
del pla pilot d’adaptació a l’EEES en la
Llicenciatura de Veterinària són, en primer
lloc, que els resultats acadèmics són bons
en general i en alguns casos excel·lents.
Tot i així, el rendiment acadèmic no pot
ser l’únic indicador utilitzat per valorar l’è-
xit de la introducció dels ECTS. És neces-
sari millorar la mesura del temps de tre-
ball exigit a l’estudiant per ajustar la càrre-
ga de treball real que es deriva de l’aplica-
ció dels crèdits ECTS al nombre de crèdits
de les assignatures.

Considerem que, en aquest procés de
transformació, la Universitat ha de consi-
derar altres formes de reconeixement
docent del professor no basades única-
ment en el nombre d’hores de classe
impartides, i incentivar, així, la reducció de
la presencialitat i la introducció de meto-
dologies d’aprenentatge actiu no presen-
cial.
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FFIIGGUURRAA 22. Càrrega de treball
presencial i no presencial
durant les dinou setmanes
del segon semestre del pri-
mer curs de la Llicencia-
tura. La setmana 8, en què
no hi ha activitat lectiva,
correspon a les vacances
de Setmana Santa.
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