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Informació general de l'assignatura

Denominació JOURNAL CLUB FOR BIOMEDICAL STUDENTS

Codi 101662

Semestre d'impartició PRIMER QUADRIMESTRE

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Ciències Biomèdiques (M
2018)

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2 1

Nombre de
grups

1 1

Coordinació FERREZUELO MUÑOZ, FRANCISCO

Departament/s CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

FERREZUELO MUÑOZ,
FRANCISCO

francisco.ferrezuelo@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Aquest curs té com a objectiu la lectura crítica de la literatura científica i les discussions en classe dels articles
assignats. Aquest és un curs opcional, per tant, l'estudiant potencial ha d'adonar-se que triar aquest curs significa
estar disposat a llegir i contribuir a la discussió. Si ets un estudiant que pensa que l'esforç que implica la lectura és
massa dur, no prenguis aquest curs.

Els articles estan escrits en anglès. L'idioma que usem en classe tant per a les explicacions com les discussions
és l'anglès.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de manera oral com escrita, amb les persones, els professionals
de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la
comunicació especialment les relacionades amb ciències biomèdiques i salut.
Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb la recerca en ciències
biomèdiques.
Interpretar els resultats i observacions de projectes de recerca en ciències biomèdiques.
Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaces de formular hipòtesis, recollir i interpretar la
informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.

Competències

CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la
base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,
inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva
àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o
ètica.

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.

CG1. Tenir una correcta expressió oral i escrita

CG2 Dominar una llengua estrangera.

CG4 Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

CG5 Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques pròpies de l'àmbit professional
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CE18. Valorar críticament i utilitzar les tecnologies i fonts d'informació clínica i biomèdica, per a obtenir, organitzar,
interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària

CE65. Analitzar la informació científica a través de publicacions especialitzades, així com ser capaç de resumir-la
i presentar-la en diferents formats.

CE66. Reconèixer la metodologia científica de la recerca.

CE72. Utilitzar adequadament el vocabulari científic i tècnic propi dels diferents àmbits de les ciències
biomèdiques Ser capaç de realitzar informes escrits comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació
basada en els coneixements teoricopràctics aconseguits

CE74. Presentar una exposició pública d'un treball científic

Ser capaç d'interpretar els resultats estadístics d'un estudi i de discutir les conclusions en funció dels resultats de
l'anàlisi.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Al llarg del curs estudiarem una sèrie (10-15) d'articles científics en el camp de la Biomedicina. Es cobrirà una
varietat de temes i es llegirà una combinació d'articles clàssics i contemporanis. Hi haurà més èmfasi en la recerca
bàsica que en els estudis clínics. La llista de treballs pot canviar cada any i els estudiants poden triar alguns
treballs.

Eixos metodològics de l'assignatura

Hi haurà classes magistrals per part del professor per a introduir els temes (articles).

Hi haurà presentacions dels estudiants per a resumir els articles assignats.

Hi haurà discussions en classe sobre els treballs assignats i altres materials.

En principi, els estudiants treballaran individualment, però depenent del nombre d'estudiants, és possible que hagin
de treballar en petits grups, especialment per a les presentacions.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Cada setmana usarem aproximadament dues hores per a resumir i discutir l'article assignat la setmana anterior. La
tercera hora (més o menys), el professor presentarà l'article de la setmana següent. Així, durant les dues primeres
hores de la setmana els estudiants han de ser els principals actors del curs, mentre que durant la tercera hora
aquest paper l'assumirà principalment el professor.

Sistema d'avaluació

En principi, no hi haurà proves (exàmens) durant el curs, però això dependrà del nombre d'alumnes. Si és alt (més
de 15 aproximadament), és possible que necessitem una prova final. Sempre que els alumnes facin el mínim
esforç en la lectura dels treballs assignats i realitzin algunes aportacions a les discussions, no hauria d'haver-hi
cap problema per a aprovar satisfactòriament aquesta assignatura.

Si no hi ha una prova final, la qualificació es basarà en les seves presentacions i les seves contribucions a les
discussions en classe.

Si hi ha una prova final, aquesta comptarà amb un 75% i la resta d'activitats amb un 25%.

Bibliografia i recursos d'informació
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Els articles assignats constituiran el principal material bibliogràfic del curs. A vegades, es pot recomanar algun
material addicional.
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