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GRAU EN INFERMERIA

28110 - ESTRATÈGIES INSTRUMENTALS I COMUNICATIVES EN LA UNIVERSITAT

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Carolina Chabrera Sanz
Curs: Primer
Trimestre: Primer
Crèdits: 4
Professorat: 

Carme Rosell Moreno  <crosell@tecnocampus.cat>
Gemma Garreta Parés  <ggarreta@tecnocampus.cat>
Elisabeth Rosell Moreno  <erosell@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà
Català
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia.

CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que 
cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma 
a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la 
vanguardia del seu camp d'estudi

CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis 
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

General

CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Transversal

CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions
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Descripció

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant eines que optimitzin el procés d'aprenentatge.

L'assignatura consisteix en una introducció a l’ús de recursos metodològics de cerca de bibliografia científica, comprensió i organització de la informació en 
Ciències de la Salut

Igualment es treballen els models d'aprenentage, recursos per la presa de decisions com el pensament crític, característiques d'un pensador/a critic i com 
aplicar-ho a la pràctica clínica. 

L'organització de l'estudi, la metodologia de treball, les estratègies cognitives i la millora de les habilitats comunicatives, tant escrites com orals, són la base 
per optimitzar la integració de l'estudiant al món universitari.

Per aquest motiu, des de l'inici, es proporciona a l'alumne metodologies per assolir les competències, que li seran necessaries en el desenvolupament de la 
seva trajectòria acadèmica i personal.

Resultats d'aprenentatge

RA 1. Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de la ESCST

RA 2. Conèixer els diferents tipus de programes informàtics

RA 3. Adquirir nocions bàsiques sobre xarxes Internet i informació sanitària.

RA 4. Identificar les característiques de la literatura científica.

RA 5. Identificar la perspectiva sistèmica i analítica del coneixement disciplinar.

RA 6. Practicar la narrativa reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació.

RA 7. Desenvolupar habilitats per a una pràctica reflexiva.

RA 35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip.

RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.

Metodologia de treball

MD1. Sessions de classes expositives

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

Continguts

Sessió PRELIMINAR Setmana zero

- Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu Tecnocampus

BLOC A - Professora Elisabeth Rosell

1. La comunicació dins l'àmbit de la infermeria

L’adequació
La coherència
La cohesió
La correcció

2. L'escriptura científica

Objectiu del text científic
L'estil del text científic
La gramàtica al servei de l'estil científic
Estratègies de comunicació escrita
Estratègies de comunicació oral
 Diferències entre escriptura i oralitat.
Característiques del discurs oral.
El llenguatge no verbal i para verbal.
Anàlisi i pràctica de discursos orals.



BLOC B - Professora Gemma Garreta

1.Conceptes introductoris.

Introducció a la recerca.
Fases de la recerca.
Introducció a les fonts d’informació.

2. Revisió de la literatura.

Característiques de la revisió de la literatura.
Fases de la revisió de la literatura: definició del problema, formulació de la pregunta PICO, formulació dels objectius, estratègies de cerca, límits i 
obtenció i discussió dels resultats.
Identificació de les fonts d’informació en ciències de la salut.
Exemples pràctics.

3. Referències bibliogràfiques i citacions.

Conceptes introductoris.
La citació bibliogràfica.
La referència bibliogràfica.

4. Mendeley (Gestor de referències).

Introducció al Mendeley com a gestor de referències.
Instal·lació
Utilitats

BLOC C - Professora Dra. Carme Rosell

1. Estils aprenentatge.La gestió del temps

2. El pensament crític. El judici crític en infermeria

3.Registres clínics i transferència d’informació

4. Tutories del desenvolupament de treball

 

Activitats d'aprenentatge

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de 
les activitats i les competències que en elles es treballen. Amb aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle 
educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

Activitat ECTS Metodologia Competències

AF1. Classe magistral 0,5

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants 
matriculats a l'assignatura. En aquesta sessió, el professor 
presenta els continguts, normalment amb el suport de 
presentacions multimèdia

CB1,

AF6. Treball en grup 0,7 Debat, resolució de problemes, estudi de casos CB2, CB3, CB4, CB5, CG11

AF7. Treball individual 0,2

Activitats de seguiment i avaluació formativa per orientar sobre 
l'aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds.

Orientacions pedagògiques per millorar l'aprenentatge cooperatiu i 
individual.

CB2, CB3, CB4, CB5, CG11

AF9. Estudi personal 2,6

Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

Preparació dels temes per al treball en grup i exposició dels 
mateixos.

CB1

Sistema d'avaluació

L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

Sistema avaluació
  Ponderació        
total

                            Ponderació parcial



Examen escrit       40%

        50% Test

       50% Preguntes obertes

Avaluació continuada       60%

       70%
80% Memòria del treball

20% Participació en els seminaris

       30%  Presentació del treball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fa servir el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003

L’alumne que no assisteixi a un seminari obtindrà, en aquest cas, una qualificació de 0, excepte per falta justificada. Es valorarà el motiu de 
l’absència per decidir si es manté la nota o es queda sense qualificació.
El treball final haurà de ser penjat a l’aula virtual, de forma individual, en la data fixada. En cas de no lliurar-lo, la qualificació serà de 0. No 
s'acceptaran lliuraments per cap altra via. 
Per poder superar l’assignatura, cal obtenir una qualificació mínima de 5, tant en l’avaluació continuada, com en l’examen final. 
Els seminaris i la prova oral no són recuperables.

Recuperació

La recuperació es realitzarà amb un examen amb la mateixa estructura i ponderació que el realitzat en 1ª convocatòria.

De la part d’avaluació continuada, només es podrà recuperar la memòria escrita, havent d’efectuar un treball individual, de característiques similars a la 1a 
convocatòria.

Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d'assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les 
úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la 
prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Recursos

Bàsics
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