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Informació important
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dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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Grau/Màster Màster en Recerca en Salut

Horari de tutoria/lloc Telèfon: 973702208 
Correu: xga@medicina.udl.cat 
Ubicació del Despatx: 1.04. Unitat Docent Facultat de Medicina. Hospital Universitari
Arnau de Vilanova 
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Javier Gómez Arbonés

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius d'aprenentatge de la matèria / assignatura: l’objectiu de la matèria es treballar sobre els següents
aspectes:

1. Conèixer els conceptes bàsics necessaris per al disseny, execució, anàlisi i interpretació  d’estudis de
recerca.

2. Ser capaços de dissenyar una base de dades adequada a un estudi de recerca i omplir-la amb els resultats
del mateix. Aprendre a validar els resultats i la base de dades.

3. Reflexionar sobre el concepte de probabilitat i variabilitat biològica. Reconèixer en la bioestadística i
epidemiologia una eina per treballar amb mostres.

4. Conèixer i diferenciar els mètodes estadístics més utilitzats en biomedicina, tant descriptius com analítics.
5. Reflexionar sobre la p i el concepte de potència.
6. Saber interpretar els resultats de les proves estadístiques.
7. Ser capaç d’interpretar i valorar la idoneïtat dels mètodes estadístics.
8. Aprendre els fonaments del maneig de programari estadístic.
9. Elaborar una base de dades informatitzada i ser capaç d’analitzar les dades per extreure’n conclusions

10. Transformar i operar amb variables. Aplicar procediments estadístics per a descriure i comparar. Reflexionar
sobre quins són els estadístics, mètodes de síntesis d’informació i els diagrames més adequats en funció
de les dades i els projecte.

Competències

Competències Transversals:

1. Capacitat de generar idees, iniciar projectes de recerca i definir el context i les variables que hi intervenen.
2. Habilitat per a la gestió de la informació i capacitat per avaluar críticament la bibliografia rellevant.
3. Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
4. Habilitats per a la gestió de la informació i domini de les TIC, genèriques i específiques, en la seva àrea de

treball.
5. Capacitat demostrada per de forma independent, dissenyar, dirigir i realitzar informes sobre projectes de

recerca.
6. Habilitat per analitzar dades i resultats de recerca en un ambient canviant de la disciplina.

 

Competències Específiques:

1. Capacitat d’aplicar teories d’infermeria a la pràctica professional i redefinir-les mitjançant un procés de
recerca.

2. Capacitat d’acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge i el desenvolupament professional
utilitzant l’avaluació i la recerca com a mitjà per reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat
dels serveis prestats.

3. Capacitat de gestionar la informació a partir de les diferents fonts documentals i sistemes d’informació.
4. Capacitat d’identificar i resoldre problemes de salut actuals o potencials, amb el mètode científic.
5. Capacitat de produir nous coneixements i d’aplicar l’evidència científica a la pràctica professional

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts de la matèria / assignatura: la matèria aborda l’ús de la estadística aplicada, el processament i anàlisi
de les dades en ciències de la salut, i l’aplicació de tècniques estadístiques en funció del tipus de dades i el
projecte de recerca.

1. El mètode científic con a necessitat per avançar en el coneixement.
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2. Introducció als tipus d’estudis de recerca: els tipus bàsics.
3. Mesures de freqüència y mesures d’associació, concordança i validesa.
4. Plantejament general de l’anàlisi de les dades en funció de l’estudi de recerca.
5. Fonaments de probabilitat i estadística
6. Inferència estadística. Estimació d’índexs poblacionals: Concepte d’interval de confiança. Especificació

d’hipòtesi. Hipòtesi nul·la i alternativa. Error alfa i beta. Concepte i interpretació de la p.
7. Proves estadístiques en funció dels tipus de variables i dades.
8. Presentació de programes estadístics. Creació de bases de dades informatitzades. Validació de dades.
9. Com explorar les nostres dades: Estadística descriptiva vs  inferencial. Mètodes descriptius bàsics: càlcul

d'estadístics mostrals.
10. Representació gràfica de resultats
11. Contrast d’hipòtesis (estadística analítica): comparació de dos variables qualitatives, comparació de una

variable qualitativa i una quantitativa i comparació de dos variables quantitatives.
12. Les proves no paramètriques.
13. Estudis de dades relacionades.
14. Introducció a l’estadística multivariant.
15. Introducció a l’estudi de la supervivència.
16. El diagnòstic en medicina. Avaluació de proves de diagnòstic

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia de l'assignatura es basa en les següents activitats:

1. Classes teòriques magistrals sobre els continguts del programa
2. Seminaris i treball en grup presencial.
3. Treball pràctic
4. Treball individual i grupal, per part de l'alumne, per a la resolució de problemes i activitats
5. Tutoria individual per part del professorat

* Les sessions són dissenyades amb un caire de tipus participatiu amb presentacions, demostracions i debat. Hi
ha una part de les sessions que es desenvolupa en l’aula d’informàtica.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Horari 9:30-14:00

Previsió desenvolupament:

Sessió Presencial 1 (10/03/2015):

Estudis de recerca
Probabilitat. Inferència estadística
Programari estadístic I

Sessió Presencial 2 (07/04/2015):

Estadística descriptiva
Programari estadístic II
Contrast d’hipòtesi

Sessió Presencial 3 (05/05/2015):

Estadística descriptiva i analítica I
Programari estadístic III
Seguiment de treball

Sessió Presencial 4 (02/06/2015):
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Estadística descriptiva i analítica II
Programari estadístic IV
Seguiment de treball
Resum

Sistema d'avaluació

La metodologia de l'avaluació és la següent:

1. Avaluació continuada de l'assistència i participació a classe (classes teòriques, seminaris i treball en grup).
20%

2. Treball pràctic i resolució d'activitats (resolució de problemes i activitats i treball pràctic). 50%
3. Examen (sobre totes les activitats d'aprenentatge). 30%

* Per superar la matèria és obligatori assistir a un mínim del 75 % de les sessions presencials.

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres bàsics:

1. Abella F, Fajó M, Gómez X, March J, Sorribas A. Metodología estadística en ciencias de la salud. Del
diseño del estudio al análisis de los resultados. Edicions de la UdL y F.V. Libros Eines 26, 2001.

2. Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación aplicados a la atención primaria.
Mosby/Doyma. Barcelona, 1994.

3. Armitage P, Berry G. Estadística para la investigación biomédica. Ediciones Doyma. Barcelona, 1992.
4. Hulley SB, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. Ediciones

Doyma. Barcelona, 1993.
5. Woolson RF. Statistical methods for the analysis of biomedical data. John Wiley & Sons. Chichester, 1987.

Programes (recursos web)

1. http://www.e-biometria.com/ . Es una página de la que se pueden descargar programas de libre distribución
(con el correspondiente manual) patrocinada per GlaxoSmithKline. Hay un programa para el cálculo de
tamaño muestral, otro para metanálisis, y uno para procedimientos estadísticos. Este último de llama
GSTAT 2.0  (http://www.e-biometria.com/gstat2_0.zip), no hace falta instalarlo ya que corre directamente y
es bastante parecido a SPSS.
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