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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 dimarts 28 de juny del 2016 de les 10h a les 12h a les instal·lacions de la Universitat 
d’Andorra, es prega confirmació d’assistència. 
 
Les proves seran anònimes i s’identificaran amb un codi que serà facilitat al candidat el 
mateix dia de la prova, recollir aquest document per la recepció de la Universitat 
d’Andorra. Presentar el passaport o document de identitat. 
 
Estructura de la prova 
 
La prova d’admissió constarà de quatre parts. La qualificació final de la prova 
s’obtindrà d’acord amb la ponderació següent:  
 
1. Llengua catalana: prova escrita: 20%  
2. Raonament lògic: (agilitat matemàtica) prova escrita: 30 % 
3. Anglès: prova escrita: 20% 
4. Actituds professionalitzadores: 30 % 
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 Data Hora inici 
Llengua Catalana 28/06/2016 10- 12h 

 
Indicacions 
 
Redacteu un text (d’unes 200 paraules) a triar entre les dues opcions següents: 
 

1. Falten poc més de dos mesos per a l’inici dels Jocs Olímpics de Rio 2016 i el 
debat sobre l’impacte del virus zica està molt estès. Escriviu un article d’opinió 
on expliqueu el vostre punt de vista sobre aquest tema.  

 
2. Els mitjans de comunicació ens informen sovint de l’augment de casos 

d’obesitat infantil al món occidental a causa d’una mala alimentació. Escriviu un 
article d’opinió on expliqueu el vostre punt de vista sobre aquest tema. 
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 Data Hora inici 
Test d’agilitat matemàtica 28/06/2016 10 - 12h 
   

 
Indicacions 

 
• Resol els següents problemes de càlculs.  
• En les respostes tipus test, es descompta 1/3 punts per resposta errònia.  
• Cada resposta correcta compta 1 punt.  
• Les respostes no contestades no descompten. 
 
Enunciat 

1. Fa uns dies que et trobes malament i finalment has anat al metge de capçalera que t’ha 

receptat un antibiòtic . En la recepta hi posa: Antibiòtic 0,5mg / kg/dia. El teu pes és de 

70 kg , quants grams hauràs de prendre cada dia ? 

Resposta :  
a. 0,04 g 

b. 0,035 g 

c. 59 g 

d. 35 g 

 

 
2. El metge et recepta Paracetamol 600 mg cada 8 hores. La presentació que et venen  a 

la farmàcia és de 1g /5ml. Quants mL t’has d’administrar en cada una de les preses? 

a. 120 ml 

b. 7 ml 

c. 12 ml 

d. 3 ml 

Resposta :  
 

 
3. El curs en el que et vols matricular té 120 crèdits europeus i cada crèdit val 35 €. Et 

vols matricular aquest any de 2/3 dels crèdits. Quant hauràs de pagar de matrícula? 

3.1. 2800€ 

3.2. 3200€ 

3.3. 180€ 

3.4. 1800€ 

 
Resposta :  

 

 
 



                         Prova d’admissió  

Bàtxelor en Infermeria  

20 de juny del 2016 

 
 

4. Una botella d’aigua de 250 ml té un 2% de magnesi, quin % de magnesi hi hauria si la 

botella fos d’1,5 litres  ? 

Resposta :  
 

 

5. En les instruccions d'un medicament, que s’ha d'administrar, s'estableix que la dosi 
d'aquest (en mg), està en funció del pes del pacient (en kg) segons el gràfic:  

 

A) Quina dosi s’ha de subministrar a una persona de 40 kg?  

Resposta :  
 

B) Per a quin pes la dosi és màxima?  

Resposta :  
 

C) A qui li correspon una dosi de 30 mg? 

Resposta :  
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6. En un centre sanitari en el que treballes et demanen el pressupost 
mensual  ( 30 dies) de la presa de medicaments dels residents . Comptant 
que hi ha 200 residents i que un  20% pren el medicament A, un 40% el 
medicament B i un 15 % el medicament C. Quin pressupost cal determinar? 

Medicament A , la presentació és en capses de 12 pastilles que valen 6€ 
cada capsa. . S’han de prendre 1 pastilla cada 8 hores 

Pressupost A  Resposta :  
 

 

 

Medicament B, la presentació és en ampolles de 10 ml i cada ampolla val 
12€. S’han de prendre 2ml cada 24 hores 

Pressupost B Resposta :  
 

 

 

Medicament C, la presentació és en xarop 100mg/5ml. Cada xarop val 20€. 
S’ha d’administrar 25 mg cada 12 hores 

Pressupost C Resposta :  
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 Data Hora d’inici 
Test d’anglès 28-06-2016  

 
Indicacions 
● Es valorarà només el nombre de respostes correctes.  Total:   ……../10 

 
.……/40 

 
GRAMMAR AND VOCABULARY (20 points) 
 

Circle the correct answer. 

1. I am a student and I have to ......... up at 7:00 am every day. 
a) roll  b) walk  c) quit  d) get 

2. Then, I ......... breakfast and I have it with my brother. 
a) clean b) prepare c) am  d) have 

3. I go to school by bus and I usually ......... 5 minutes before the first class starts. 
a) hold  b) arrive c) go  d) track 

4. At 1:00 pm. I .......... lunch with my classmates. 
 a) have b) do  c) enter d) come 
5. Then we .......... our afternoon classes at 2:30 pm. 

a) run  b) repeat c) start  d) listen 
6. When I finish my classes I ......... to the gym.  

a) go  b) do  c) start  d) finish 
 
Make negative sentences. 
 
1. Julie likes dancing:___________________________________________________ 

2. I do my homework everyday: ___________________________________________ 

3. Neil can play tennis very well: __________________________________________ 

4. They always agree with us: ____________________________________________ 

 
Circle the different word  

� doctor - hospital - secretary - nurse  
� German - Russia - England - France  
� aunt - sister - mother - uncle  
� shoes - skirt - trousers - smart  
� Thursday - November - May - April  

� two - seven - first - one  
� good - nice - kind - bad  
� run - red - write - read 
� chair  -  bed  - table - hair 
�  boy - young - woman - girl  
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READING (10 points) 
Jack is a young single man. He works in downtown Chicago as a shop assistant. Every 
morning on his way to work, Jack stops at a donut shop and buys a chocolate donut 
and a cup of coffee. Jack likes this morning routine because it is quick and easy. He 
doesn’t have to cook breakfast or wash the dishes. Last time Jack went to the doctor 
for a check-up. His doctor told him that he had high cholesterol. The doctor told Jack to 
stop eating food that are high in fat. Donuts are fried in a lot of fat. 
 
 Read the text and say whether the statements are true (T) or false (F) 
1. ________ Jack works in a hospital.   
2. ________ Jack is married, his wife is a waitress.  
3. ________ The doctor told Jack to stop eating fatty food.  
4. ________ Jack eats a donut every day, before starting work.  
5. ________ Donuts are healthy because they are fried in fat.  
 
 
WRITING (10 points) 
           
Now imagine a short dialogue between Jack and his doctor. (60-70 words) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 Data Hora inici 
Actituds professionalitzadores 28/06/2016 10 - 12h 

 
Indicacions 
 
De les següents situacions respon amb coherència i sinceritat. Justifica les teves 
respostes. 
 
SITUACIÓ 1 
Dies abans d’un examen de l’assignatura A no vas a classe, doncs has prioritzat altres 
assignatures front aquesta, doncs consideres que el contingut de les altres 
assignatures és més complex. Respecte a l’assignatura A i els apunts que necessites: 
 Què fas davant aquesta situació : 

1. No demanes apunts a cap company doncs consideres que ja tens prou 
informació i tens els apunts publicats al campus. 

2. Demanes apunts al company al que ja sempre li demanes, ho fa molt bé, és net 
i polit. Els treballa molt bé, els apunts. 

3. Demanes una tutoria amb el professor per resoldre els dubtes i clarificar els 
conceptes on consideres que encara no ho tens clar. 

4. Estudies dels teus apunts, la part que no tens clara segur que no entra, doncs 
fins i tot el professor ho va comentar a classe i així aprofites el temps per la 
resta de temari. 
 
 

SITUACIÓ 2 
Ha arribat el dia de l’examen, és a les 12 hores. Durant el matí hi ha altres sessions 
teòriques planificades des de fa temps. 
Què fas davant aquesta situació: 

1. No vas les classes del matí, i aprofites per repassar i estudiar l’examen A, és 
molt important per tu i vols treure nota. 

2. Vas a classe, però no estàs pel que s’hi fa i tampoc hi participes. Aprofites el 
temps per revisar els continguts de l’examen. 

3. Fa molts dies que havies quedat amb un amic que ve de fora i has d’anar amb 
ell, per sort va estudiar el mateix que tu fas ara i podràs repassar amb ell. 

4. Vas a classe i escoltes els nous continguts i estàs pendent del que es treballa. 
 
 
SITUACIÓ 3 
Estàs revisant el temari de l’assignatura a la que avui has assistit i te n’adones que hi 
ha una part dels apunts que has agafat a classe que no la tens clara i et genera 
dubtes. 
Què fas davant aquesta situació : 

1. Obres un dels cercadors d’Internet i fas cerca sobre aquest tema. T’ha sortit 
moltes entrades i les vas llegint segons ordre d’aparició en la pàgina 
consultada. 

2. Busques per Internet, consultes un llibre que tens per casa i resolts el dubte. 
Aprofites el WatsApp i els hi expliques als companys, segur que els anirà bé. 

3. Com que tens un grup de WatsApp envies el dubte i a veure si entre tots en 
treus informació. Com més penseu més us enriquireu. 

4. Per sort avui el professor t’ha donat el seu telèfon, per una altra qüestió 
relacionada amb les pràctiques i el truques per preguntar el dubte que tens. 
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SITUACIÓ 4 
Han sortit les notes de l’examen A que vas fer l’altre dia. Ràpidament consultes a 
veure quina ha estat la teva qualificació. 
Què fas davant aquesta situació: 

1. Tens tendència a valorar la nota numèrica aconseguida, és a dir, el 7 que has 
tret, quina sort has aprovat i amb bona nota. 

2. Has aprovat però t’agradaria veure al professor per preguntar-li on has fallat. 
3. Has aprovat però estàs convençut que no ha estat ben qualificat l’examen, pel 

que vas contestar a l’examen hauries d’haver tret una nota més alta. 
4. Has tret un 7, què han tret els altres companys? T’agrada saber-ho per saber el 

nivell que tens. 
 

 
SITUACIÓ 5 
Sembla mentida però ja han passat els 3 anys i avui finalitzes els teus estudis, què 
ràpid que ha passat, però has hagut de suar de valent. Has de començar a tirar 
currículum a les empreses. 
Si poguessis decidir a on treballaries cap a on et decantaries? 
Què faries davant aquesta situació: 

1. Abans de res el que prefereixes és treballar del que t’ha agradat més durant la 
carrera, encara que sigui lluny o en altres idiomes. 

2. Has hagut de patir molt durant els estudis econòmicament i ara el que 
necessites és estar una temporada tranquil, agafaràs la feina que estigui millor 
remunerada. 

3. T’agrada estar molt a prop de la teva terra i la teva família per tant el que 
prioritzaràs per escollir la feina és que no sigui lluny de casa. 

4. Ni t’has plantejat el tema, l’important és treballar, no t’importa que sigui lluny, ni 
el sou, ni l’àrea. 
 

 
SITUACIÓ 6 
Finalment has aconseguit una feina i t’han fet un contracte de 3 mesos de prova. Avui 
et toca el torn de nit, estàs molt intranquil doncs no hi ha cap més infermer a la unitat. 
La planta està plena de gom a gom i no pares en tota la nit. A les 6 del matí fas la 
ronda de medicació i a les 7 t’adones que has comés un error en la medicació. Tens 2 
malalts de la mateixa edat i sexe en la mateixa habitació i els hi has intercanviat la 
medicació. 
Què fas davant aquesta situació: 

1. Vas a l’habitació, te’ls mires, observes que estant bé, per sort la medicació és 
molt lleu i no els causarà cap problema. Fa poc que treballes encara estàs de 
prova, així que els aniràs controlant sense dir res a ningú. Ja no et tornarà a 
passar, t’has dut un bon ensurt. 

2. Surts corrent i truques al responsable immediat per notificar què és el que ha 
passat. 

3. Vas a l’habitació, comproves com estant les dues persones i avises al teu 
responsable del que ha passat. Mentrestant vas fent tot això, no pares de 
plorar, no ho pots evitar. 

4. Vas l’habitació, comproves com estant, veus que estant dormint i tranquils, no 
ha passat res, ho deixes registrat a la història clínica però no ho comentes amb 
ningú. 
 

 


