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Informació general 

 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura Anglès per a ús acadèmic 

Codi 4061 

Crèdits ECTS 4 

Curs i període Tercer curs / Segon 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. 

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea 

de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de 

manera efectiva ha esdevingut imprescindible. 

 

 
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 A2.2 del Marc Europeu Comú de 
Referència d’Idiomes. 

 

 

 

 



   

 

 

Competències adquirides  
 

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

E9: Aplicació de les tecnologies i sistemes d’informació i comunicació de les cures de salut. 

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: 

• Permetre que els participants puguin desenvolupar la seva capacitat de comunicar-se 

en anglès, així com llegir articles acadèmics i científics en aquesta llengua. 

 

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

• Entendre i expressar-se de forma oral i escrita en anglès 

• Entendre textos en anglès relacionats amb l’evidència científica infermera 

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

persones i grups de diverses nacionalitats 

• Entendre el llenguatge dels sistemes d’informació sanitaris 

 

Activitats formatives i metodologia  
 

La metodologia del curs serà en si mateixa model del que es vol treballar i de naturalesa molt 

pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les 

principals estratègies lingüístiques. Hi haurà classes amb grup gran i classes amb grup petit, en 

les quals es potenciarà el treball en equip. 

 

 



   

 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Sessions plenàries  1,5 

 Entendre terminologia mèdica 

i vocabulari especialitzat en 

anglès  

Entendre les idees principals 

de textos mèdics autèntics en 

anglès  

Redactar i presentar informes 

en anglès  

Entendre una presentació i/o 

una classe de continguts 

impartida en llengua anglesa  

 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, 

P16, E9, E13 

 

 Seminaris  0,5 

Comunicar-se amb pacients i 

altres professionals mèdics en 

anglès 

 G1, G2, G6, G8, G12, 

P6, P16, E9, E13 

 

 Treball autònom  2 

 Preparació de material per a 

sessions plenàries i seminaris. 

Activitats de seguiment de 

temes treballats en les 

sessions plenàries i seminaris 

 G1, G2, G6, G8, P6, 

P16, E9, E13 

 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 
 

 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

 Avaluació contínua 
 
Avaluació de competències de forma continuada 

durant les sessions de grup gran i de grup petit a 

partir de la presència, implicació i nivell de 

coneixements aportats per l’estudiant en dur a 

terme les tasques docents. 

 

 50% 

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 part d’una classe 

magistral. S’ha de prendre apunts i contestar unes 

preguntes. 

 50% G1, G2, G6, G8, E 13 



   

 

 

Part B: Comprensió lectora 

Es llegeix un article acadèmic. 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 part d’una classe 

magistral. S’ha de prendre apunts i contestar unes 

preguntes. 

Part B: Comprensió lectora 

Es llegeix un article acadèmic. S’ha de contestar 

unes preguntes. 

 
 

 50% G1, G2, G6, G8, E 13 

 

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

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

Descripció dels continguts  
 

Sinopsi:  

• Comprensió de les classes impartides en anglès 

• Producció oral en anglès (individual i en grup) 

• Tècniques de comprensió i adquisició de vocabulari especialitzat 

• Comprensió de textos relacionats amb l’evidència científica infermera 

• Comprensió dels sistemes d’informació sanitaris 

 

Continguts específics: 

Academic Listening 

• Previewing Content 



   

 

 

• Orientation Listening 

• Using Lecture Outlines 

• Listening for Gist 

• Listening for Specific Meaning 

• Notetakeing 

• Summarising Material 

 

 

Content-Based Listening 

• The hospital team 

• In and around the hospital 

• Hospital admissions 

• Accidents and emergencies 

• Pain 

• Symptoms 

• Caring for the elderly 

• Nutrition 

• Blood 

• Death and dying 

• Hygiene 

• Mental health 

• Monitoring the patient 

• Medication 

• Alternative treatments 

 

 

Academic Reading 

• Accessing Previous Knowledge 

• Meaning from Context 

• Understanding Main Ideas 

• Recognising Similarity in Meaning 

• Understanding Reference Words 

• Understanding Details 

• Understanding Related Words 

• Reading for a Purpose 

• Inferring Meaning 

• Summarising Information from a Text 

 

 

Content-Based Reading 

• Mobile Hospitals 

• Diet and Nutrition 

• Death and Dying 

• Alternative Treatments 

• Mental Illness 

• Prescription Drugs 



   

 

 

 

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 

 


