Fonaments d’Infermeria
Octubre de 2001

Benvingut/da a aquest nou curs,

Ens plau presentar-te l’assignatura de Fonaments d’Infermeria, una assignatura que té com
a objectiu introduir-te als aspectes filosòfics, conceptuals i metodològics de la disciplina
infermera.
Per primera vegada, aquesta assignatura es presenta mitjançant la utilització de les noves
tecnologies de la informació. Des del nostre punt de vista, aquest fet permetrà aconseguir
dos aspectes importants per a l’aprenentatge. El primer d’ells és fomentar mètodes
interactius i estratègies d’aprenentatge autònom i, d’altra banda, que tenguis l’oportunitat
d’experimentar amb eines educatives basades en tecnologies innovadores.
La utilització del WebCT ens permetrà d'utilitzar diverses eines de comunicació com són el
correu electrònic, el fòrum i el xat per enviar i rebre missatges electrònics entre tots els
companys/es matriculats/des a l’assignatura i les professores, de manera que disposarem
d’un espai per a la discussió i/o intercanvi d’opinions sobre els temes que vulguem tractar. A
més activarem el glossari, una eina en què anirem recopilant els termes claus de
l’assignatura per facilitar-ne la comprensió.
Quant als materials que et permetran treballar l’assignatura, tens a la teva disposició el
programa o text-guia en el qual s’especifiquen les directrius bàsiques i la línia de continguts
per a l’estudi de l’assignatura. També hi trobaràs els mòduls en què hi ha els continguts
bàsics sobre els quals hauràs de treballar.
Entenem que aquest és un recurs dinàmic i flexible i que, per tant, anirem incorporant nous
recursos durant el curs (fotografies, imatges, exercicis, qüestionaris d’avaluació, etc.).
Però el més important de tot és la teva disposició cap a l’assignatura, és a dir, les classes
no seran expositives, atès que la majoria del material està a la teva disposició a la xarxa. És
més interessant i profitós que contribueixis activament a les classes, opinant, reflexionant
sobre el que has llegit i emprant el teu pensament crític.

La nostra intenció és passar-ho bé aprenent!

Et desitjam un bon curs.
Margalida Miró Bonet i Glòria Gallego Caminero

