
   

  

   

 

Les TIC aplicades a la història de la
infermeria
Roser Valls Molins,Aurora Roldán Burgos i l'equip de la
Biblioteca del Campus de Bellvitge UB

La cerca d'informació i el pensament crític són competències transversals que
es consideren bàsiques per als estudiants universitaris. Aquestes dues
competències s'han pogut desenvolupar en el marc d'una activitat denominada
cerca i lectura crítica de documents històrics, que es va incloure dins dels
crèdits pràctics de l'assignatura Història de la Professió. Les tasques consistien
a fer una cerca bibliogràfica a través de les bases de dades més habituals per
la Infermeria, obtenir un document històric, fer-ne una lectura crítica i
confeccionar un informe escrit. Presentem l'activitat que es va oferir a tots els
alumnes de segon semestre d'Infermeria (grups M6 T6), la seva metodologia i
els resultats de la seva implementació, que mostren un grau molt elevat de
satisfacció en l'alumnat i la seva utilitat en el foment de la lectura crítica.
Paraules clau: TIC, competències, didàctica, història, infermeria.

 

   
1. INTRODUCCIÓ
Aquesta experiència té una doble finalitat: motivar els estudiants cap a l’ús de
les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i potenciar la lectura
crítica de documents relacionats amb la Història de les cures infermeres.

En les competències bàsiques assenyalades per la convergència europea, la
cerca d’informació és molt important per als futurs professionals d’una
disciplina. Per tant, els estudiants han de saber utilitzar les TIC de manera
habitual. El foment de la lectura crítica és una altra competència transversal
que es considera bàsica a desenvolupar, perquè ajuda a assolir un
aprenentatge reflexiu. Per tant, aquestes dues competències es poden treballar
i a l’hora aprofundir amb la matèria d’Història, ja que els permet cercar i
treballar un document sobre els continguts de la matèria.

Les directrius de Bolonya indiquen que cal dissenyar i aplicar noves estratègies
didàctiques, com l’aplicació de les TIC (Cabero i Almenara, 2003) que,
lògicament, s’han d’avaluar per mostrar la seva validesa. Ambdós aspectes
bàsics per oferir una formació completa als alumnes, competència per la cerca
d’informació i foment del pensament crític (CCECS1997, Declaració Bolonya,
2003 i CIE, 2003).

El nostre punt de partida és que el coneixement de la història ajuda a fomentar
la identitat professional en l’estudiant, i gràcies a aquest fet es desenvolupa un
sentiment de pertinença cap al col·lectiu infermer. Sovint la infermeria no
reconeix com a pròpia l’activitat que s’ha dut a terme en èpoques passades. De
fet, l’anàlisi d’un document sobre història permet acostar les cures o pràctiques
infermeres del passat als nostres alumnes, reforçar el coneixement dels
predecessors en la pràctica infermera, tot contextualitzant l’activitat en les
diverses èpoques.

En aquest context, hem apostat per dissenyar i potenciar una activitat,
anomenada cerca i lectura crítica de documents d’història de la infermeria que
fomenti l’aprenentatge significatiu, seguint l’enfocament de Coll i Marchosi
(1990), amb la participació activa dels estudiants tot fomentant la responsabilitat
individual.

En aquesta comunicació es presenten els resultats de la implementació
d’aquesta activitat, que consta d’una cerca bibliogràfica, amb recuperació i
lectura de documents utilitzant les bases de dades, que estarà inclosa en el



crèdit pràctic de la assignatura obligatòria, Història de la Professió d’Infermeria,
que en el Pla d’Estudis de l’any 1999, que consta de 3 crèdits pràctics i un 1,5
teòric i que s’imparteix al segon semestre.

2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Malgrat que hi ha mitjans que permeten cercar informació en bases de dades
de forma extensa i ràpida, sovint ens trobem amb estudiants que tenen
dificultats a fer una cerca bibliogràfica abans d’iniciar un treball científic. El
projecte presentat potencia l’ús de les bases de dades i ajuda a localitzar
documents, potenciant unes competències que s’haurien d’adquirir al finalitzar
el primer any de formació.

Ara bé, aconseguir despertar interès en l’alumne és la clau per l’èxit de
l’activitat. Si bé Freinet (1986) explica de forma diàfana com s’ha d’orientar
l’educand cap a l’adquisició d’unes competències respectant el seu ritme i les
seves necessitats, a la realitat, motivar dins la docència universitària, és una
àrdua tasca. Avui el professor està vinculat a unes estructures bastant rígides
que marquen el seu programa: el pla d’estudis, nombre d’alumnes, horaris, que
l’impedeixen respectar la motivació de l’estudiant i el seu ritme d’aprenentatge
(Gros i Romañá, 1995). En aquesta tendència, és fonamental la selecció de les
d’activitats didàctiques escollint aquelles que fomenten en l’estudiant de
l’aprenentatge reflexiu (Schön, 1992).

Ja fa uns anys, vàrem programar una experiència amb objectius similars però,
en aquell cas, no vàrem aconseguir motivar l’estudiant. L’única diferència va
ser que l’activitat s’acabava amb la pràctica de la “cerca de documents,”és a
dir, que no hi havia necessitat de fer cap treball amb el document trobat. Així
doncs, el factor que ha donat molt d’interès a l’alumne, ha sigut la necessitat
d’adquirir la competència en l’ús de bases de dades per poder fer un treball de
la matèria que s’avaluava.

A partir d’aquestes premisses es va dissenyar aquesta activitat eminentment
pràctica i aplicada en grups petits, feta amb col·laboració de l’equip de la
Biblioteca del Campus de Bellvitge, que a més de potenciar l’ús de les TIC per
la cerca bibliogràfica, fomenta l’autonomia de l’alumne (en la cerca dels
documents) i potencia la lectura crítica de documents, d’una assignatura que
constitueix una de les bases teòriques de la Infermeria.

3. OBJECTIUS
Amb la implementació del projecte es pretén que l’alumne pugui:
- Cercar informació en diferents fonts per mitjà de les TIC
- Aprofundir en les bases històriques de la infermeria
- Fer una lectura crítica d’un document d’història de les cures infermeres
- Realitzar informes escrits, ben estructurats

4.METODOLOGIA
Aquesta activitat consta de tres fases diferenciades: sessió presencial a l’aula
d’informàtica de la biblioteca, cerca del document i informe escrit de seva
lectura crítica.

4.1. Primera part: Sessió presencial sobre l’ús de bases de dades
L’activitat es presenta el primer dia de classe i se’ls indica que han de portar
una guia que tenen disponible al dossier electrònic. La guia de l’activitat els
indica els objectius, desenvolupament i avaluació. A més inclou un protocol
d’usuari de les bases de dades més utilitzades en infermeria, webs
d’institucions d’interès, museus virtuals d’història de les ciències de la salut i
revistes relacionades amb la matèria.
Es presenta un ampli ventall de dies per poder fer el seminari, sempre en
hores que no coincideixen ni amb assignatures troncals ni optatives. D’aquesta
manera, els alumnes poden escollir lliurament el dia i el grup que millor els
vagi.
Aquesta sessió es realitza a l’aula de la biblioteca, en grups de 20 alumnes.
Cal portar la guia de l’activitat i un disquet per guardar els registres trobats.

4.1.1.Bases de dades



 

Per facilitar la comprensió del procediment , es van escollir dues bases de
dades amb les dues llengües de Catalunya,
CUIDEN (castellà)
CUIDATGE (català)

Certament hi ha altres bases més completes però són en anglès i per
aprendre’n l’ús, van millor bases amb català i/o castellà, tenint la seguretat que
un cop, conegut el valor de tenir aquesta eina, els estudiants, ampliaran l’ús
d’altres bases de dades.

A més, com a professores de matèria Història de la professió, ens va molt bé
que els alumnes trobin articles relacionats amb Catalunya o Espanya, ja que
els ajuda a comprendre els processos històrics que tenen més influència
directe.

4.1.2. Quin tipus de cerca?
A l’inici de la sessió i per poder fer la cerca, es dóna a cada alumne tres
paraules clau. De manera que cada estudiant disposa de tres paraules diferents
a la resta del grup i que són precises per trobar el document del que haurà de
fer una lectura crítica. La sessió és realitzada pel personal de la biblioteca, que
registra els alumnes assistents i les paraules clau amb què han de treballar.
Aquesta estratègia sembla exagerada, però garanteix que cada estudiant ha fet
la seva feina.

Les paraules clau han estat preparades prèviament per les professores, per
assegurar que a les bases de dades hi hagin documents relacionats amb el
tema i que al menys que un d’ells sigui a la Biblioteca del Campus.

Un cop finalitzada la cerca, cada estudiant haurà de copiar en un disquet o
paper, els registres obtinguts, els quals s’han d’adjuntar en l’informe final, i que
ajuden a l’hora d’avaluar que el procediment s’ha fet correctament.

4.2 Segona Part: Cerca del document
A partir dels resultats de la cerca han de trobar el document escollit (adequat
segons el resum) i fer-ne una fotocòpia. El poden localitzar a la Biblioteca , a
través del Servei d’Obtenció de Documents (SOD), o per mitjà del préstec
interbibliotecari (si es tracta d’un llibre).

4.3. Tercera Part: lectura crítica del document i informe escrit
Després de fer una lectura del document s’ha de fer un informe de dues o tres
pàgines mecanografiades (màxim) a presentar 15 dies després del seminari,
que ha de constar de:

4.3.1. Identificació de l’alumne, grup i data
4.3.2. Llistat dels registres trobats
4.3.3. Referència bibliogràfica completa de l’article llegit: autors, títol, data,
revista, nombre de pàgines.
4.3.4. Síntesi de la lectura del document amb els següents punts:
a. Revisar si consta d’introducció, objectius/hipòtesi, referències bibliogràfiques,
metodologia empleada , conclusions i paraules clau adequades (mitja pàgina
com a màxim)
b. Enumerar la idea o idees centrals de l’article (mitja pàgina com a màxim)
c. .Explicar de les aportacions que li ha donat personalment i opinar (mitja o
una pàgina màxim)
d. Adjuntar la fotocòpia de l’article estudiat.

5. RESULTATS
Poc abans de finalitzar el semestre, es va passar un qüestionari d’opinió per
valorar el grau de satisfacció de l’activitat, que van respondre 99 alumnes.

Respecte al grau de coneixement de les bases de dades, trobem que un 87%
no les coneixien abans de fer el seminari. (fig. 1)

 



Per altra banda, un cop adquirida la competència, en el mateix semestre, ja
l’han usat per d’altres matèries com: Infermeria Psicosocial, Fonaments
d’Infermera i Infermeria Comunitària en un 87% dels casos.

La guia de l’activitat que se’ls havia facilitat, a través del dossier electrònic,
abans del seminari, ha estat ben valorada pels alumnes, ja que la mitjana és de
4.36 (escala de l’1 al 5).

El seminari fet a l’aula d’informàtica de la Biblioteca ha tingut molt bona
acollida, segons els resultats obtinguts, ja quasi el 90% dels alumnes han
donat la valoració entre 4 i 5, amb una mitjana de 4,42 (escala de l’1 al 5). (fig.
2)

Conèixer l’existència d’un document era el primer pas, però després calia
localitzar-lo complet físicament o virtual, si era una publicació electrònica.
Aquesta tasca exigeix saber-se moure per la Biblioteca i fer ús dels serveis que
ofereix. La puntuació obtinguda, malgrat ser una rutina es força bona, ja que la



mitjana és de 4,15 (escala de l’1 al 5).

Amb la lectura crítica del document tenim la certesa que l’han trobat i que l’han
llegit amb una certa profunditat. La realització de l’activitat tindrà un valor d’un
10% de la nota final i conclou amb un informe escrit, del qual es fan tutories
per indicar les errades i poder millorar-les. La puntuació ha estat més ajustada
amb una mitjana de 3,80 (escala de l’1 al 5).

Els 133 informes escrits avaluats han obtingut una bona puntuació, ja que
tenen una mitjana de 7,4 (escala de l’1 al 10), tenint en compte que la lectura
d’un article d’història de les cures infermeres no és fàcil. En aquesta nota es
consideraven també aspectes formals del treball: ressenya bibliogràfica
completa del document, faltes d’ortografia, identificació de l’alumne, paginació i
en un 58,77% han presentat dificultats d’aquest tipus.

Les paraules clau donades s’han seguit en un 88,55% de casos, encara que
alguns alumnes a l’hora d’escollir un article han agafat altres matèries, per
exemple, història d’un pacient ancià, que es referia a la història clínica i no era
un article històric; això mostra que no han sabut discriminar críticament el
document a llegir.

Quant a l’anàlisi del contingut del treball, s’observa que respecte a la descripció
de les idees principals sovint tornen a fer un resum, però no les identifiquen en
14 casos (10,69%). També les seves aportacions personals en 16 casos (un
12,21%) han quedat una mica escasses.

CONCLUSIONS
Aquesta experiència, que no estava subvencionada, s’ha pogut fer amb l’esforç
de les professores i de l’equip de la Biblioteca i ha resultat molt satisfactòria
perquè ha permès oferir una eina bàsica a l’estudiant: l’ús de les bases de
dades per la cerca de la informació.

Aquesta competència que el 87% dels alumnes no tenia, un cop apresa s’ha
utilitzat ràpidament en altres assignatures i per això és tan important que en el
primer curs es domini aquesta habilitat. Els comentaris qualitatius de l’alumnat
mostraven la seva satisfacció per haver adquirit aquesta competència que se’ns
dubte els ajudarà en el seu aprenentatge autònom.

Per altra banda, el foment de la lectura crítica i la realització d’informes escrits
de qualitat també són competències transversals i alhora específiques, ja que
han fet una reflexió individual que els ha ajudat a aprofundir en la Història de la
Professió. A més, en l’opinió de l’alumnat, l’activitat els ha agradat i ha fomentat
la seva curiositat.

Per acabar, ens agradaria ressaltar les possibilitats que ofereix aquesta
activitat, com a complement d’altres que es realitzen a l’assignatura, com
seminaris, visites a llocs històrics per acostar el passat als nostres alumnes
amb la certesa que conèixer l’evolució de les cures infermeres els ajuda a
construir un futur millor.
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