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Informació general 

 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura Anglès avançat 

Codi 4061 

Crèdits ECTS 4 

Curs i període Tercer curs / Tercer trimestre 

Llengües en què s'imparteix Anglès 

 

Professor/a titular Professorat Idiomes UPF 

Despatx       

Telèfon       

Correu electrònic 
 

Horari d’atenció       

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir 

l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la 

salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es 

considera un element important de la formació d’un estudiant d’infermeria i de ciències de 

l’activitat física i de l’esport. 

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de 

la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut. 

 
Requisits previs 

 

L’assignatura no necessita cap requisit de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant. 
No obstant això, és recomanable haver assolit el nivell B1.2 del Marc Europeu Comú de 
Referència de les Llengües. 

 

 

 

 



   

 

 

Competències adquirides  
 

Les competències que ha de desenvolupar l’estudiant de grau d’Infermeria i de ciències de 

l’activitat física i de l’esport dins d’aquesta assignatura es presenten a continuació 

G1: Capacitat per a l’anàlisi i la síntesi 

G2: Capacitat per a l’organització i la planificació 

G6: Coneixement d’un segon idioma 

G8: Destreses de gestió i de la informació 

G12: Treball en equip 

P6: Capacitat de basar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els 

mitjans disponibles 

P16: Coneixement dels sistemes d’informació sanitària. 

E13: Utilització d’estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, 

famílies i grups socials, i que permetin l’expressió de les seves preocupacions i interessos. 

 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

L’objectiu principal d’aquest curs és: 

• Millorar la capacitat de l’estudiant de comunicar-se en anglès en un context  de la 

salut. L’assignatura se centra en la realització d’activitats professionals en anglès en els 

àmbits de la infermeria i de les ciències de l’activitat física i de l’esport, amb una 

atenció paral·lela al vocabulari pertinent i a la gramàtica. 

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents: 

• Entendre i expressar-se de forma oral en anglès 

• Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la infermeria i de les ciències de 

l’activitat física i de l’esport 

• Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la 

salut 

• Adquirir vocabulari especialitzat 

• Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb 

persones i grups de diverses nacionalitats 

 

Activitats formatives i metodologia  
 

La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat 

d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal 

objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic. 



   

 

 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Seminaris  2 

Comunicar-se amb pacients, 

clients i altres professionals 

mèdics i sanitaris en anglès. 

Interaccions simulades amb 

pacients i clients, activitats 

amb dinàmica de grups, casos, 

material multimèdia i altre 

material autèntic i 

especialitzat. 

 G1, G2, G6, G8, G12, 

P6, P16, E13 

 

 Treball autònom  2 

 Preparació de material per a 

sessions plenàries i seminaris. 

Activitats de seguiment de 

temes treballats en els 

seminaris 

 G1, G2, G6, G8, P6, 

P16, E13 

 

 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 
 

 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

 
Avaluació contínua 
 
Presentació oral en grup: 
Els estudiants hauran d’escollir un tema 

consensuat amb el professor: 

 

 

30% 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, 

E13 

 

 
Avaluació contínua 
 
Treball escrit individual: 
Els estudiants hauran d’escollir un tema 

consensuat amb el professor: 
 
 

 30% 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, 

E13 

 

 Avaluació final 
 
Examen final de dues parts: 

Part A: Comprensió auditiva 

Consisteix en una audició d’una situació real 

contextualitzada. S’ha de prendre apunts i 

 40% G1, G2, G6, G8, E 13 



   

 

 

contestar unes preguntes. 

Part B: Comprensió lectora 

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de 

contestar unes preguntes. 

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades 

 Avaluació final 
 
Examen de dues parts: 

Part A: Comprensió auditiva 

Consisteix en una audició d’una situació real 

contextualitzada. S’ha de prendre apunts i 

contestar unes preguntes. 

Part B: Comprensió lectora 

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de 

contestar unes preguntes. 

 
 

 40% G1, G2, G6, G8, E 13 

 

Els estudiants tindran l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura quan hagin obtingut la 
qualificació de “suspens” amb una nota NO inferior al 3,5 en l’avaluació final. 

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota 
final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris 
de l’avaluació continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Descripció dels continguts  
 

Sinopsi:  

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based 

learning. Tenint en compte els estudis variats dels participants, també es preveu la selecció 

d’alguns continguts segons les especialitats dels estudiants. 

CONTINGUTS COMPARTITS 

Situation Contents, Skills and Functions 

Accidents and emergencies Shock 
Triage  
Accident reports 
Dealing with abuse 

Pain and symptoms Describing pain 
Describing symptoms 
Making a diagnosis 

Monitoring the patient Taking readings 
Describing procedures 
Giving bad news 

Medication Expalining patient medication 
Describing a chart 
Monitoring effects of medication 

 

CONTINGUTS ESPECIALITZATS: GRAU D’INFERMERIA 

Situation Contents, Skills and Functions 

Hospital departments Obstetrics: Giving advice to pregnant women 
Opthamology: Nursing a sight-impaired 
patient 
Dermatology: Treating burns 
Oncology: Explaining treatment options and 
dealing with terminal illness 
Gastroenterology: Talking about infections 
Neurology: Dealing with an unconscious 
patient 
Coronary: Explaing what to do in the ven of 
heart failure 
Surgery: Preparing a patient for surgery 
Paediatrics: Examining a child 
 

Admissions Taking a patient history 
Producing a patient report 
Asking and answering questions 
Obtaining patient consent 
Being polite 

Outpatients Appointments diary 
Dealing with missed appointments 

 



   

 

 

 

CONTINGUTS ESPECIALITZATS: GRAU DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L’ESPORT 

 

Situation Contents, Skills and Functions 

Sports Injuries Muscular injuries 
Treatment 
Physiotherapy 

Health, Exercise & Nutrition Diet 
Training 

Sports Psychology Performance 
Attitudes 

Sports Management Legal Aspects 
Rules and Regulations 

 

 

Bibliografia  
 

Bibliografia obligatòria 

• Dossier de material docent elaborat pel professorat 

Bibliografia recomanada 

• Allum, V & McGarr, P, English for Nursing, 2011, Cambridge, CUP 

• Bradley, R, English for Nursing and Health Care, 2004, Milan, McGraw-Hill 

• Glendinning, E & Howard, R, Professional English in Use – Medicine, 2007, Cambridge, 

CUP 

• Grice, T & Greenan, J, Nursing 1, 2007, Oxford, OUP 

• Grice, T & Greenan, J, Nursing 2, 2008, Oxford, OUP 

• Mcullagh, M & Wright, R, Good Practice – Communication Skills in English for the 

Medical Practitioner, 2008, Cambridge, CUP 

 


