
                                                                                                       

SSC03 Knowing your way around a medical environment
  Descripció detallada

Objectius

1- Conèixer les diferents parts del cos humà en anglès per tal de ser capaç d'entendre 
el dolor relacionat amb els pacients o usuaris. 

2- Conèixer les principals malalties, els seus símptomes i signes i com diagnosticar-
les.

3- Donar consells i saber demanar hora amb el metge. 

4- Conèixer els principals medicaments i productes mèdics i com utilitzar-los. 

5- Conèixer les discapacitats més comunes i les ajudes tècniques utilitzades per la 
gent gran i els discapacitats. 

Descripció del material docent
 
Aquesta proposta formativa té com a objectiu aprendre el vocabulari de les parts del
cos perquè els alumnes  puguin entendre i explicar els símptomes dels seus pacients o
usuaris i donar consells sobre què fer han de fer, prendre o  quines són les ajudes
tècniques més adequades.

El material que s’utilitza son bàsicament, àudios, quizlets, memories, crosswords, fill
the gaps,  writings,  readings,  role playings.  La combinació de tots aquests recursos
amb les seves corresponents activitats d'ensenyament-aprenentatge fan que l’alumne
pugui adquirir i consolidar tots els coneixements que es demanen.

Aspectes didàctics i metodològics

La temporització aproximada de l'AF per cada unitat serà la següent:
• Unit 1: 4 hores
• Unit 2: 7 hores
• Unit 3: 6 hores
• Unit 4: 5 hores

Total AF: 22 hores

Prèviament s’ha de conèixer el nivell general de la classe, per tant es proposa de fer al
principi  de  l'AF  un  test  de  nivell  dels  alumnes,  per  tal  de  saber  si  cal  fer  alguna
adaptació de l'AF.

Cal dir que per poder aprofundir i treure el màxim partit de l'AF, sobretot quan es facin
activitats  d'expressió  escrita,  d'expressió  oral  o  de  comprensió  oral,  els  alumnes
haurien de tenir nocions de gramàtica (tot tipus d’estructures i els verbs més comuns,
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com per exemple el verb to be, present simple, modals...), i si no és el cas en cada
unitat hauríem de treballar a part la gramàtica necessària per poder fer les activitats.
Per això podem utiltzar recusos on line de gramàtica o llibres accessoris.

Les activitats  en parelles,  també es podrien realitzar en grup,  o a nivell  de tota la
classe.
Pel que fa a les comprensions orals, es poden escoltar individualment ( caldrà que
l’alumne  tingui   auriculars),  o  escoltar-les  tots  junts  a  classe  i  comentar-les
conjuntament. 
Els aspectes tècnics més rellevants són disposar d’aula informàtica i ordinadors amb
connexió  a  Internet  per  a  cada  alumne,  ja  que  la  gran  majoria  d’activitats  són
interactives i necessiten l’ordinador per poder-se dur a terme. 
Pel  que  fa  a  l’avaluació  ha  de  ser  una  avaluació  contínua,  on  es  valori  el  nivell
d’aprenentatge aconseguit per l’alumne al llarg de tot el curs i les unitats a partir de les
activitats, exercicis, pràctiques i proves. 

S’avaluarà la unitat  formativa a partir  dels criteris d’avaluació seleccionats en cada
activitat. Cada una de les activitats d’avaluació esmentades tindrà un percentatge de la
qualificació de la activitat formativa. Les activitats d’avaluació seran totes les activitats
d’ensenyament-aprenentatge.

Els instruments d’avaluació estaran formats per proves escrites, listenings, writings, 
readings i speaking .

E: prova escrita

L: listening

W: writing

R: reading

S: speaking (en grup)

Obtenció de la qualificació del RA en funció dels instruments d’ avaluació.

• 75% està compres amb la prova escrita del RA1,2 i 4

• 10% està compres amb la prova oral RA3

• 15% està compres amb l’observació a l’aula RA5

Q = 0,25·RA1 + 0,25·RA2 + 0,1·RA3 + 0,25·RA4 + 0,15·RA5

Tenint en compte que a totes les unitats, excepte a la Unit 1, tenim tots els RA, si
preferim no utilitzar la ponderació de sobre podríem avaluar-ho de la següent manera
en funció dels instruments d’avaluació que ja estan compresos en cada unitat:
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• Unit 1: 15%
• Unit 2: 30%
• Unit 3: 30%
• Unit 4: 25%

Q = 0,15·UNIT1+ 0,30·UNIT2 + 0,30·UNIT3 + 0,25·UNIT4 

Recursos emprats

Els recursos utilitzats per a la formació es componen de diferents eines que permeten
a l'estudiant memoritzar vocabulari a través del programa quizlet, el creador de jocs i
jocs de memòria i les activitats del hot potatoes. 

A més d'aquests recursos, alguns àudios han estat obtinguts de diferents enllaços:
• http://www.esl-lab.com/sick1/sick1.htm
• http://www.dailyesl.com/pharmacy.htm
• Making an appointment
• http://www.elllo.org/english/0351/370-Vivian-Ageing.htm

.

També s’utilitzen diccionaris on line com: 

• http://www.wordreference.com/es/
• http://dictionary.reference.com/
• http://dictionary.cambridge.org/es/

Pel que fa el material de treball per  l’alumne creat per  l'autora per cada unitat és el
següent:

• UNIT 1:THE BODY PARTS
o Quizlet: The body parts: face and head:
o Quizlet: The body parts: arm
o Quizlet: The body parts: leg
o Quizlet: The body parts: trunk
o Quizlet: The body parts: back
o Memory: the body
o Crossword: the whole body

• UNIT 2:ILLNESS AND PAIN
o Quizlet: Illness and pain: english definitions
o Quizlet: Illness and pain: vocabulary

• UNIT 3:HEALTH PRODUCTS AND MEDICINE
o Quizlet: Health products and medecine
o Memory: medecine and health products
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o Fill the gaps: medicine and health products
o Crossword: medicine and health products

• UNIT  4:DISABILITIES AND AUILIARY AIDS FOR DISABLED AND ELDERLY
PEOPLE

o Quizlet: Disabilities and auxiliary aids
o Memory: Auxiliary aids
o Fill the gaps: disabilities and auxiliary aids
o Crossword: auxiliary aids

Ubicació curricular del material docent
 
Els cicles formatius on es pot usar aquest material serà: CFGM Atenció a les persones
en situació  de dependència,  CFGM Cures auxiliars  d’infermeria,  CFGM Farmàcia i
Parafarmàcia.

En el CFGM atenció a les persones en situació de dependència, és el MP13 Anglès
tècnic. 
Pel que fa els RA i CA per cada unit tenim:

• UNIT 1: THE BODY PARTS
o RA:2
o CA:2.1,2.3,2.4,2.6,2.8

• UNIT 2:ILLNESS AND PAIN
o RA:1,2,3,4,5
o CA:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.8,

3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.6,4.7,5.4,5.5.

• UNIT 3:HEALTH PRODUCTS AND MEDICINE
o RA:1,2,3,4,5
o CA:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.8,

3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.6,4.7,5.4,5.5.

• UNIT 4: DISABILITIES AND AUILIARY AIDS FOR DISABLED AND ELDERLY
PEOPLE

o RA:1,3,4,5
o CA:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.6,4.7,

5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.

Documents adjunts

Material per al professorat:

- Guia del professor
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Material de treball per a l’alumnat:

- Acció Formativa, organitzada en diferents arxius Word: unit1 , unit 2, unit 3,
unit 4. 

- Documentació  complementària  (catàlegs,  article,  manual  d’instruccions,
fotografies, àudios, vídeos, applets pàgines webs de referència, documents,
gràfics, repositoris,...)

Autoria

L’autora dels materials és Jennifer Serarols Tarrés, llicenciada en Farmàcia, diplomada
en Sanitat, postgrau en màrqueting farmacèutic i diplomada en estudis avançats. 
Actualment és professora de l’especialitat 620 (procediments sanitaris i assistencials), i
ha impartit  classes de MP13 Anglès tècnic,  MP14 Projecte,  MP2 Atenció sanitària,
MP3 Atenció  higiènica,  MP09  i  MP10 Primers  auxilis  en  els  CFGM Atenció  a  les
persones  en  situació  de  dependència,  CFGS  Educació  Infantil,  CFGS  Animació
Sociocultural a l’Institut Vallvera de Salt des del 2007.

Anteriorment  també  ha  impartit  classes  en  els  cicles  de  CFGM  Cures  auxiliars
d’infermeria, CFGS Laboratori de diagnòstic i clínic, i CFGS documentació sanitària.
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