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NEWSLETTER No 4 

Joint Short Staff Training Event (JSSTE) – Badalona, Spain 

La següent reunió de l'equip del projecte va tenir lloc entre els dies 16 i 20 d'abril de 

2018 a la ciutat de Badalona (Espanya). Els nostres cinc equips de projecte van arribar 

des de les seves destinacions d'origen el diumenge 15 d'abril i es van allotjar a diversos 

hotels de Barcelona. 

Els equips es van reunir a les 9.30 hores al punt de trobada de l’escola Joan Maragall 

de Badalona. Durant el matí, els participants del programa van assistir a les aules i a 

les instal·lacions de laboratori. El programa va continuar amb presentacions de 

membres de l'equip espanyol que van familiaritzar els participants amb les plantilles 

generals i del sistema sanitari nacional. Ens van explicar les característiques del seu 

país; la seva història; la política de països; Economia; Religions, ètnies i minories; 

Vacances i tradicions d'Espanya i Catalunya; Família i, finalment, estil de vida. En 

relació a la segona part, Health Care, es van centrar en la descripció del sistema sanitari 

a Espanya; els termes de salut, malalties, prevenció a Espanya; Organització del 

sistema sanitari; Atenció a la llar; Disponibilitat d’assistència sanitària; Sistema 

d'Atenció d'Infermeria i Dret i Obligacions d'un pacient a Espanya. 

A la tarda, part del programa es va centrar en una classe d´aprenentatge de la llengua  

espanyola i catalana i en diversos tallers culturals com la dansa de sardanes o les 

sevillanes. A més, es va fer un maridatge de vins i formatges 

 

 

El segon dia, dimarts al matí, els participants de Turquia van presentar la nova versió 

del diccionari. La nova versió inclou els termes dividits en nou parts que són: a 
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l'hospital; a l’emergència; durant l'hospitalització; al carrer; termes culturals generals; 

salut general i malalties; Parts del cos i diagnòstic i símptomes. Dinar a Ca La Pepa, 

paelles vegetarianes o de marisc. 

El dimecres al matí, membres de l'equip del projecte de Dinamarca es van mostrar 

com fer vídeos educatius. Vam aprendre a fer els anomenat storyboards. Vam decidir 

fer sis vídeos educatius. Tres sobre la cultura general del país i l'assistència sanitària 

per ajudar els estudiants estrangers. Com a part del programa de la tarda, els 

participants van aprendre sobre la cultura espanyola i van sopar en un deliciós 

restaurant típic espanyol 

 

 

 

El programa de dijous va servir per visitar els punts culminants de Barcelona 

Montserrat a Catalunya. Hem gaudit del dia amb un refugi a Montserrat amb les vistes 

més espectaculars de Catalunya. Ens assabentem de la gruta sagrada on es van 

informar les visites de la Mare de Déu; també vam poder gaudir del famós cor de 

Montserrat. A més, vam menjar en una cuina catalana típica i de qualitat. 

El programa de divendres es va participar en la preparació del programa JSSTE a Xipre 

(juny del 2018). Es van assignar tasques als equips per a la propera reunió i, almenys, 

a la tarda es va avaluar la reunió i es van lliurar els certificats,entrega  dels europasses 
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Els participants de la reunió conjunta van sortir de Badalona pels seus països el 

dissabte 21 d'abril de 2018, el dia del viatge. 

 

TNP Badalona 


