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Finalitzat el període de preinscripció pel Bàtxelor en infermeria, i vist que les preinscripcions han superat 
les places ofertades per la Universitat d’Andorra, li comunico que es realitzarà una prova d’admissió. 
 
La prova es realitzarà :  
 
El dijous 28 de juny del 2018 de les 9:30h a les 13h a les instal·lacions de la Universitat d’Andorra, 
l’assistència s’ha de confirmar abans del dia 22 de juny. 
 
Les diferents parts de la prova, seran anònimes i s’identificaran amb un codi que serà facilitat al candidat 
el mateix dia. El codi s’ha de recollir a la recepció de la Universitat d’Andorra (entrada plaça Germandat), 
presentant el passaport o document de identitat. 
 
Es recomana, el dia de la prova, portar calculadora. 
 
Estructura de la prova 
 
La prova d’admissió constarà de tres parts. La qualificació final de la prova s’obtindrà d’acord amb la 
ponderació següent:  
 
1. Llengua catalana: prova escrita: 35% i preguntes sanitàries 15 % 
2. Raonament lògic: (agilitat matemàtica) prova escrita: 15% 
3. Anglès: prova escrita: 35% . Test online. 
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 Data Hora d’inici 
Llengua catalana 35% i  
Preguntes sanitàries 15% 

28-06-2018 9:30h-13h 

 
Indicacions 
_______________________________________________________________ 
 
Llegeix aquest article i respon a les qüestions plantejades. 

Hi havia un temps, ja llunyà i superat, en què es creia que l'ofici d'infermer 
(gairebé sempre en femení, infermera) era poc més que un cuidador que apa- 
reixia a l'habitació d'un hospital a hores intempestives per portar medicaments i 
prendre la temperatura. Per fortuna, aquest panorama ha començat a canviar, i 
de manera clara i inequívoca. Quan es parla de l'atenció als malalts, un dels 
debats més candents en l'actualitat és el del dret a poder gaudir d'un tracte 
humanitzat i, si pot ser, personal. Tard o d'hora, a tots ens caldrà ser atesos per 
algú, i voldríem que fos de manera professional, alhora que humana. Aquesta 
tasca la desenvolupen tots els professionals de la salut, però d'una manera 
clara i innegable el col·lectiu d'infermers/es, que és el qui, discretament i sense 
soroll, acompanya i cuida tantes vegades al malalt, i fins i tot els seus familiars; 
el seu entorn. 

Per a un profà en la matèria, crida especialment l'atenció una de les múltiples 
tasques que desenvolupen amb abnegada dedicació els professionals de la 
infermeria, a saber: els qui s'ocupen d'acompanyar i vetllar pels qui passen per 
un procés de dol produït per la pèrdua d’un ésser estimat. 

.... S'ha recorregut un llarg trajecte, s'ha perfeccionat molt l'art d'acompanyar al 
qui pateix, ja sigui perquè hom està acabant la seva vida o perquè és un ésser 
estimat que acompanya al malalt. Quan algú tan proper se'ns en va, és 
imprescindible saber que el llarg camí que s'inicia no té per què ser un camí 
exclusivament solitari, i que en la majoria d'hospitals hi ha infermeres 
especialitzades en dedicar el seu temps i compartir els seus coneixements amb 
nosaltres, que en aquest moment som tan fràgils i vulnerables.  

Un bon amic, professor universitari, em comentava amb exactitud que un país 
pot funcionar si tots els professors doctors es declaren en vaga. Un doctor  en 
història que es declari en vaga no és un problema per ningú. Així són les coses, 
encara que això constituiria per si sol un tema de reflexió per a un altre text. 
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En canvi, determinades professions són imprescindibles en cada moment, les 
24 hores que té un dia, els 365 dies de l’any.  

... Agraïm, doncs, la tasca vocacional i professional d'aquells que tenen cura de 
nosaltres quan ho necessitem, de manera que el tracte humà no sigui una 
excepció sinó una mostra més de com es configura una societat civilitzada i 
empàtica, en què tots sapiguem valorar el treball que desenvolupa el nostre 
proïsme.  

Des del punt de vista d'un historiador interessat en conèixer l'evolució de la 
història de la infermeria, és imprescindible agrair tant d’esforç, alhora que, amb 
tot respecte, hom s’atreveix a aconsellar als professionals de la infermeria que 
recuperin els textos clàssics de la seva disciplina.... 

Evidentment, la tècnica ha canviat molt, però els humans seguim morint. I en 
aquest punt els clàssics, segurament, tenen molt a ensenyar-nos, i és bo seguir 
aprenent del seu llegat perenne. Sigui com sigui, és de justícia agrair als 
professionals de la infermeria que dediquen el seu temps i el seu saber a tenir 
cura del qui ho necessita.  

Baró, X. (2017). Professionals imprescindibles. Agora Infermeria, 82, 21(2), 53-
54. 

 

Criteris de correcció de: 
-Llengua catalana: gramàtica i ortografia 35%.  
-Preguntes sanitàries: adequació del contingut 15%.  
Qüestions a respondre. Les respostes han de tenir un mínim de quaranta 
paraules i un màxim de seixanta. 

1. Què significa el terme Cuidar? Com ho relaciones amb el text que 
has llegit?. 2 punts. 

2. En aquest text, identifiques les cures que realitza la infermera? 
Justifica la resposta. 2 punts. 

3. Quines qualitats creus que ha de tenir una infermera. Com ho 
relaciones amb el text que has llegit?. 2 punts. 

4. Perquè penseu que l’autor diu “un dels debats més candents en 
l'actualitat és el del dret a poder gaudir d'un tracte humanitzat i, si 
pot ser, personal.” Justifica la resposta. 2 punts. 

5. Amb quina part del text no t’identifiques o no hi estàs d’acord. 
Justifica la resposta. 2 punts. 
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 Data Hora d’inici 
Raonament lògic (agilitat matemàtica) : 
15% 

28-06-2018 9:30h-13h 

	  
Indicacions 
______________________________________________________________ 
 
Llegeix els exercicis i respon a les qüestions plantejades. 
Indica els passos (raonament) que has seguit per arribar al resultat final 
en cada exercici. 
	  
	  
	  
1. S’ha fet una enquesta sobre el nombre de pastilles diàries que prenen 

les persones majors de 65 anys. El gràfic següent mostra el nombre de 
persones que han respost en cada opció. (puntuació 2 punts) 

	  

	  
	  

1.1. Quin % de les persones enquestades prenen 1, 2 o 3 pastilles al 
dia?. Raona la resposta. 
 

1.2. Si extrapoléssim aquestes dades a Andorra (75.000 habitants), 
quantes persones prenen 4 o més pastilles al dia?. Raona la 
resposta. 

 
2. La qualificació d’una assignatura es calcula fent la mitjana ponderada 

de la mitjana de teoria (40%) i la mitjana de pràctiques (60%). Les teves 
qualificacions dels quatre primers parcials de teoria de l’assignatura 
han estat : 6, 7, 8 i 9. Les qualificacions de les tres pràctiques han 
estat: 6, 8, i 4. (puntuació 2 punts) 
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2.1. Quina nota has de treure al cinquè parcial per obtenir una mitjana 

de 6,5 a l’assignatura? Raona la resposta. 

 
3. La fórmula per fer una paella d’arròs (ració hospitalària) és de 2 tasses 

d’arròs per cada 3 persones, més 2 tasses extra per si algú vol repetir. 
La relació d’aigua per tassa d’arròs és de 2 a 1 (dues tasses d’aigua 
per una d’arròs) més 3 tasses d’aigua per tal que quedi una mica 
caldós. A l’aigua de la paella s’hi afegeix Omega 3 en una proporció de 
5 g per litre d’aigua. Si les tasses mesuren 30 cc (centímetres cúbics) 
calculeu: ( puntuació 2 punts) 
 
3.1. Les tasses d’arròs per a una paella de 60 racions. Raona la 

resposta. 
 

3.2. Els grams d’Omega 3 que caldrà afegir a l’aigua. Raona la 
resposta. 

 
4. Treballes al departament de compres (farmàcia) d’un hospital i dues 

empreses farmacèutiques t’ofereixen el mateix medicament, una (FA) 
et fa un 26 % de descompte i l’altra (FB) t’ofereix la segona unitat a 
meitat de preu. (puntuació 2 punts) 
 
4.1. A quina empresa farmacèutica faries la comanda? Raona la 

resposta. 

 
4.2. Quin % de diferència de preus hi ha entre les dues empreses 

farmacèutiques? Raona la resposta. 
 
5. Suposem que a un pacient li has d’administrar 750 mg d’amoxicil·lina 

cada 40 minuts. Si tenim ampolles de 5 cc que contenen 1,25 grams de 
d’amoxicil·lina cadascuna: (puntuació 2 punts) 
 
 
5.1. Quantes ampolles hauries d’encarregar a la farmàcia per complir 

amb un tractament de 48 hores?. Raona la resposta. 

 
5.2 Quants ml et sobraran?. Raona la resposta. 
 
5.3 Quants cc necessites per cada toma?. Raona la resposta. 


