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Objectius
En aquesta assignatura s'aprendrà a:
- Identificar els aspectes més rellevants i l'organització discursiva corresponents dels textos orals i escrits
que es produeixen en l'àmbit professional de la Infermeria.
-Interpretar la informació sol·licitada o expressada per l'interlocutor en llengua estrangera de forma oral o
escrita, tenint en compte el context i la situació.
-Comunicar-se oralment en llengua estrangera, de forma ordenada, coherent i eficaç, en les situacions
relacionades amb l'activitat professional.
- Resoldre de forma autònoma, els problemes de comprensió i d'expressió relacionats amb els continguts
lingüístics i comunicatius de l'àmbit professional.

Competències
BÀSIQUES I GENERALS
CB4 – Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
TRANSVERSALS
T3. Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que
permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents,
amb capacitat d’adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.
T6. Emprar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant amb una llengua
pròpia com estrangera, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
ESPECÍFIQUES
E4 - Interactuar amb les persones ateses a cadascuna de les etapes del cicle vital, en funció del gènere,
grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural, respectant les seves opinions, les seves
creences, els seus valors, la seva intimitat i respectant la seva confidencialitat i el secret professional.

Resultats d'aprenentatge
1. Porta a terme una presentació oral o role-playing amb bona presentació i fluïdesa a més de correcció
gramatical sobre aspectes de la professió havent buscat i organitzat la informació adequadament.
2. Explica i argumenta una opinió oralment o per escrit.
3. Reconeix i utilitza el vocabulari en les estructures gramaticals vinculades a la professió, l'entorn de
treball, el pacient, el seu diagnòstic i tractament.
4. S'expressa per escrit sobre temes relacionats amb la professió, amb el lèxic, les estructures i el
registre adequats.
5. Utilitza els continguts d'un text científic o un article periodístic sobre temes de salut.

Recomanacions

Com a punt de partida, es recomana que l'estudiant tingui el nivell B1 en llengua anglesa, segons el Marc
Europeu Comú de Referència per a Llengües. Aquest nivell correspon al de les proves de Selectivitat.
Continguts
Admissió

-

Admissió de pacients

BLOC 1: Problemes i tractaments

-

Problemes respiratoris

-

Tractament de ferides

-

Tractament de diabetis

-

Patologies diverses: Els ronyons, la fallada renal i els catèters urinaris

BLOC 2: Medicaments i infusions intravenoses

-

Medicaments

-

Infusions intravenoses

BLOC 3: Avaluació operatòria

-

Avaluació pre-operatòria del pacient

-

Avaluació post-operatòria del pacient

-

Donar d'alta als pacients

Alta

Activitats formatives
Les activitats formatives de l'assignatura contemplen la realització classes magistrals, Treball supervisat i
autònom (visualització de vídeos i conferències, simulacres, jocs, dinàmiques, role playing,
dramatitzacions, debats, col·loquis, converses o grups de discussió, exposicions orals i defenses de
projectes , correcció / revisió d'exercicis i seguiment, reflexió i exercicis metacognitius, lectura i
comprensió de textos i elaboració d'informes i resums, preparació individual de proves) i exàmens i
proves.
Avaluació de l'assignatura

L'avaluació continuada consta de diferents instruments d'avaluació:
Sistemes
d’avaluació
Observació de
participació

Detall
de
les
avaluatives
la Signatures assistència

activitats

%

Recuperable

5

NO

5

NO

Proves específiques Examen parcial I, mínim nota 5
d’avaluació
Examen parcial II, mínim nota 5

15

SÍ

15

SI

Projectes i treballs

20

NO

15 + 5

NO

20

NO

Seguiment
treball realitzat

del Seguiment
de
d’exercicis a casa

la

realització

Presentació oral
Treball escrit + correcció
Comprensió lectora

És necessari obtenir una nota igual o superior a 5 a cada un dels exàmens parcials per fer mitjana amb la
resta d’activitats avaluatives.
En el cas de no superar l'assignatura o alguna de les activitats d'avaluació continuada en les que sigui

necessari obtenir una nota mínima, hi haurà un segon període d'avaluació en què l'alumne podrà arribar a
recuperar un màxim del 30% de la nota final.
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