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Presentació del curs   

És molt important que tots els professionals de la sanitat tinguin coneixement de la 

terminologia mèdica que s’utilitza en el dia a dia de la seva feina per tal d’assolir un 

bon desenvolupament de la tasca. Tant és així, que ens porta a proposar aquest 

curs per tal d’assolir-ne la pràctica. 

En primer lloc, cal tenir en conta que les pròpies paraules ja ens poden donar pistes 

del tema del qual estem parlant, per tant, iniciarem la formació amb les arrels que 

formen les paraules i la informació que ens donen els prefixos i sufixos. 

Les tècniques exploratòries són una part molt important de la terminologia mèdica 

i per aquesta raó revisarem les més importants una per una.  

Finalment analitzarem la terminologia utilitzada per cada especialitat. 

 

Objectius  

• Integrar la terminologia sanitària dins la tasca dels assistents al curs. 

• Entendre i agilitar cada una de les tasques. 

• Millorar la relació entre professionals. 

• Millorar els serveis dirigits als nostres pacients. 

• Remarcar la importància del secret professional i la confidencialitat. 

INTRODUCCIÓ A LA TERMINOLOGIA 

SANITÀRIA 

PLA DOCENT 

Durada: 16 hores 

Modalitat: en línia 
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Competències i habilitats  

Les habilitats que es treballen en aquesta formació son les següents:  

• Capacitat de raonament. 

• Habilitat per la planificació i l’organització. 

• Capacitat d’autonomia. 

 

Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els 

materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, 

així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos 

audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i 

reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el 

coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de 

caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 

Continguts  

Mòdul 1. Principals recursos per formar paraules 

1. La construcció de les paraules 

Mòdul 2. Exploracions complementàries 

1. Radiografia simple 

2. Radiografies amb contrast 

3. Tomografia axial computada (TAC, TC o escàner) 

4. Ressonància magnètica (RM, RMN) i ecografia 

5. Altres proves complementàries 
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Mòdul 3. Terminologia per a la descripció topogràfica del cos humà 

1. Aparell osteoarticular 

2. Oftalmologia 

3. Dermatologia 

4. Aparell respiratori 

5. Otorinolaringologia 

6. Ginecologia 

7. Mama 

8. Obstetrícia 

9. Aparell digestiu 

10. Endocrinologia 

11. Neurologia 

12. Aparell cardiovascular 

13. Urologia 

14. Andrologia 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, 

exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre la 

matèria impartida. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• Visualitzar tot el contingut del curs.  

• Que la nota obtinguda als qüestionaris sigui una mitjana igual o superior a 7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció  

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats aconseguides. 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals auxiliars d’infermeria, portalliteres i 

administratius. S’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per accedir al curs. 
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Dedicació  

El curs té una durada de 16 hores online i el tutor/a està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores  

atendran consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i 

de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

Requisits tècnics  

Delimiten a continuació els requisits tècnics necessaris per a realitzar els cursos en 

línia.  

Els navegadors compatibles a utilitzar en la seva última versió son:  

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzar els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzar connexió estable i constant.  

• Disposar d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrants en 

els contingut.  

• Habilitar en el navegador on s’estigui realitzant el curs les finestres 

emergents (pop ups) per a permetre la correcta visualització del contingut.   

• Disposar de Acrobat Reader 9 (o superior) per a consultar la informació de 

documents en format PDF.   
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• Disposar de processador de textos i fulls de càlcul (Microsoft Office, 

OpenOffice o LibreOffice), necessari si en les activitats del curs cal lliurar 

alguna tasca en format document. 

Nivells de factor de qualitat  

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

  

  

 

 

 

 


