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Informació general 

 

Dades de l’assignatura 

Nom de l'assignatura Metodologia de l’estudi i l’escriptura 

Codi 4001 

Crèdits ECTS 6 ECTS 

Curs i Període 1r de Grau. 1er Trimestre. 

Llengües en què s'imparteix Català- Castellà 

 

Professor/a titular Sra. Carme Rosell 

Despatx Nº 6 

Telèfon 10321 

Correu Electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció 

 

Després de les classes per temes puntuals. Cita prèvia 

petició per e-mail i confirmació. 

 

Professor/a Sra. Vanessa Vicente 

Despatx Despatx de professors 

Telèfon  

Correu Electrònic vvicente@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció 

 

Després de les classes per temes puntuals. Cita prèvia 

petició per e-mail i confirmació. 

 

Professor/a Sra. Elisabeth Rosell 

Despatx Despatx de professors 

Telèfon  

Correu Electrònic erosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció 

 

Després de les classes per temes puntuals. Cita prèvia 

petició per e-mail i confirmació. 

 

Presentació de l’assignatura 

 

L'assignatura consisteix en una introducció a la universitat i a l'estudi del Grau en Infermeria.  

Inclou una presentació dels principals serveis de la universitat per a l'estudiant i el maneig de 

recursos metodològics de recerca, comprensió i organització de la informació en les Ciències 

de la Salut (bibliografia, documentació, referències, citacions, etc.). 
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Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar a l’estudiant eines que optimitzin el 

procés d’aprenentatge en l’àmbit acadèmic. 

L’organització de l’estudi, la metodologia de treball, les estratègies cognitives i la millora de les 

habilitats comunicatives 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 els recursos,  que seran 

necessaris en el desenvolupament de la seva trajectòria acadèmica. 

 

 

Requisits previs 

 

No existeixen requisits previs per cursar l’assignatura, però és recomanable tenir uns 

coneixements i habilitats bàsiques en noves tecnologies. 

Competències adquirides 

 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant de Grau d’Infermeria dins d’aquesta 

assignatura es presenten a continuació diferenciant-se en competències generals i 

específiques. 

Competències Generals ( Llibre Blanc del Títol de Grau d’Infermeria, ANECA, 2004) 

Dins de les competències generals es desenvolupen competències intrumentals, interpersonals 

i sistèmiques. 

Competències Instrumentals 

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi per seleccionar i gestionar informació rellevant. 

G7. Destreses elementals d’informàtica per tal de conèixer i plantejar estratègies de recerca  

en l’àmbit de la salut, obtenint la informació necessària per treballar els temes proposats. 

G8. Destreses de gestió de la informació (habilitat per recuperar i analitzar la informació des de 

diferents fonts),realitzarant el disseny i la formulació d’estratègies de recerca de la informació. 

 

Competències Interpersonals 

G11. Habilitats crítiques i auto crítiques en el pensament crític infermer i la seva aplicació a 

casos concrets. 

G12. Treball en equip amb la resta de companys del grup establert, les diferents activitats 

proposades fomentant el treball cooperatiu i assolint els resultats esperats. 

G13. Destreses interpersonals, desenvolupament d’habilitats i capacitats que facilitin el treball 

entre els diferents agents que intervenen en el procés de salut - malaltia. 
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Competències Sistèmiques 

G21. Capacitat d’aprenentatge que queda reflectida en l’evolució dels coneixements i 

habilitats de l’alumne. 

G26. Habilitat pel treball autònom per aportar al treball en grup els resultats d’un treball 

autònom eficient. 

 

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008) 

P16. Conèixer els sistemes d’informació sanitaris, que dotaran a l’estudiant de les eines per 

poder assolir la informació en els diferents àmbits de la salut. 

 

 

 

Resultats d’aprenentatge 

 

• L’alumne coneixerà l’estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de 

l’Escola Superior en Ciències de la Salut. 

• L’alumne coneixerà els diferents tipus de programes informàtics. 

• L’alumne adquirirà nocions bàsiques sobre xarxes d’Internet i bases de dades de Ciències 

de la Salut. 

• L’alumne serà capaç d’identificar la informació més rellevant i les característiques de la 

literatura científica. 

• L’alumne serà capaç d’identificar la perspectiva sistèmica i analítica del coneixement 

disciplinar.  

• L’alumne assolirà les eines necessàries per optimitzar el seu procés d’aprenentatge. 

• L’alumne estimularà el pensament crític infermer com a font d’autoaprenentatge i 

autoavaluació. 

• L’alumne desenvoluparà habilitats per una pràctica reflexiva. 
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Activitats formatives i metodologia 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions plenàries 1 

Classes magistrals, classes dirigides al debat i 

aclariment de continguts, classes de discussió 

de lectures. 

G1, G21, G11, P16 

Seminaris 0.75 

Treball en grup per l’estudi de les lectures. 

Preparació i exposició de situacions simulades. 

Activitats d’aprenentatge cooperatiu. 

G1, G7, G11, G12, 

G13, P16 

Tutories grupals 0.75 

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. 

G1, G11, G21, G26 

Estudi i treball 

autònom individual 
3.5 

Lectures de texts recomanats, articles, guies, 

etc. 

Preparació dels temes pel treball en grup i per 

l’exposició d’aquests. 

G1, G8, G26, P16 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 

 
L’avaluació de les competències genèriques i específiques  es realitzarà de forma continuada  

amb les següents activitats: 

Activitat Ponderació Competències avaluades 

 

Treballs escrits/orals generats als seminaris  

 
30% 

 
G1 - G7 - G8 - G11 - G12 - G13 - G21- 
G26 - P16 

 

Treball escrit final compendi dels resultats 

d’aprenentatge.  

 
40% 

 
G1- G7- G8- G11 - G12 – G26 
 

 

Exposició oral del treball en grup.  

 
30% 

G1 - G7 - G8 - G11 - G12 - G13 - G21 - 
P16 
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Descripció dels continguts 

 

BLOC  A - Professora Carme Rosell 

1. La Universitat i els serveis universitaris 

1.1. La Universitat Pompeu Fabra. 

1.2. La comunitat universitària: Atenció a la comunitat universitària (UACU,etc.) 

1.3. L’Espai  Europeu d‘Educació superior (EEES). Aspectes bàsics 

1.3.1. Grau-Postgrau 

1.3.2. ECTS 

1.3.3. El pla docent 

 

2. El pensament crític. El judici crític en infermeria 

2.1 Visionat pel·lícula El doctor 

2.2 Què és el pensament crític. Importància 

2.3 Com pensar de forma crítica. Estratègies del pensament crític 

2.4 Pensament crític i judici clínic 

2.5 El pensament crític en infermeria: més enllà del judici clínic 

2.6 Habilitats per al judici clínic 

 

 

 

 

Període de recuperació 

 

La prova avaluadora en aquesta assignatura serà la realització d’un treball individual, similar al suspès.  

  
NOTA: 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. 



   

Grau en Infermeria 

 

 

BLOC  B - Professora Elisabeth Rosell 

1. La comunicació dins l’àmbit de la infermeria 

1.1. Les característiques textuals. 

1.1.1. L’adequació 

1.1.2. La coherència 

1.1.3. La cohesió 

1.1.4. La correcció 

2. L’escriptura científica 

2.1. Les fases de l’escriptura científica 

2.1.1. La preescriptura 

2.1.2. L’escriptura 

2.1.3. La revisió 

2.1.4. La reescriptura 

3. Anàlisi lingüística de textos científics 

3.1.  Objectiu del text científic 

3.2. L’estil del text científic 

3.3. La gramàtica al servei de l’estil científic 

3.4. La terminologia científica 

3.5. Les sigles 

3.6. Seminari Anàlisi lingüística de textos reals infermers 

4. La comunicació oral.  

4.1. Diferències entre escriptura i oralitat. 

4.2. Característiques del discurs oral. 

4.3. El llenguatge no verbal. 

4.4. Anàlisi  i pràctica de discursos orals. 
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BLOC C -  Professora Vanessa Vicente 

I. Introducció a la cerca de literatura científica 

1. Procés de cerca de la informació 

1.1. Conceptes generales de la cerca 

1.2. Selecció de la font d’informació 

2. Introducció a les bases de dades 

2.1. Bases de dades primàries i secundàries 

2.2. Bases de dades d’infermeria 

2.3. Bases de dades de Ciències de la Salut 

2.4. Estadística i epidemiologia 

2.5. Metabuscadors 

2.6. Guies de pràctica clínica 

3. Bases pel disseny d’una estratègia de cerca 

3.1. La pregunta d’investigació - PICO 

3.2. Llenguatge controlat i llenguatge lliure. Termes MesH 

3.3. Operadors lògics o booleans 

3.4. Especificitat i sensibilitat de la cerca 

3.5. Valoració dels resultats obtinguts 

4.  Cerca en MEDLINE a través de PubMED 

4.1. Disseny d’una estratègia de cerca a PubMED 

4.2. Ús de límits, filtres i el Clinical Queries 

4.3. Funcions especials de PubMED 

II. Comunicació científica 

1. Estructura d’un article científic 

1.1. Títol 

1.2. Autors – Institució 

1.3. Abstract 

1.4. Introducció 

1.5. Objectius 

1.6. Mètodes 

1.7. Resultats i discussions 

1.8. Conclusions 

1.9. Bibliografia 
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III. Referències bibliogràfiques 

1. ¿Què referenciar? 

2. Normes de Vancouver 

 

Bibliografia 

 

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. 4ª ed.Barcelona. Elsevier –

Masson; 2009. 

Amadeo I, Solé J. Curs pràctic de redacció. Barcelona. Columna; 1996. 

Boeglin M. Leer y redactar en la Universidad. Sevilla. MAD ; 2007. 

Buñuel Álvarez JC, Ruiz-Canela Cáceres J. Cómo elaborar una pregunta clínica. Evid Pediatr. 

2005; 1: 10. 

Cassany D. Construir la escritura. Madrid. Paidós; 2011 (7ªed.) 

Cassany D.  La cuina de l’escriptura. Barcelona. Empúries; 1993. 

Estrada JM. Curso de introducción a la investigación clínica. II: La búsqueda bibliográfica y su 

aplicación en PubMed-MEDLINE. Revista Semergen. 2007; 33 (4): 193-199. 

González de Dios J, Buñuel JC. Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas 

disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evid Pediatr. 

2006; 2:12. 

Gutiérrez B. El lenguaje de las ciencias. Madrid. Gredos; 2005. 

Mas M, Vilagrasa A. Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de 

Monserrat; 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Grau en Infermeria 

 

Bases de dades bibliogràfiques i altres cercadors 

• BDIE. Base de dades per la recerca infermera. http://bdie.isciii.es  

• Cochrane Collaboration. Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi. 

www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 

• Cuidatge. Base de dades d’ Infermeria i cures infermeres. 

http://teledoc.urv.es/cuidatge/ 

• Cuiden. Base de dades d'infermeria . Base de dades d'Infermeria Espanyola. 

www.doc6.es/index 

• Fisterra. Atención Primaria en la Red. www.fisterra.com 

• NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica 

basades a l’evidència científica. www.guideline.gov/about/expert-panel.aspx 

• Pub Med. Eina d’accés a MEDLINE. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 


