
 

GUIA DOCENT

ANÀLISI DE DADES I
INTERPRETACIÓ DE
RESULTATS II
Coordinació: BRIONES VOZMEDIANO, ERICA TULA

Any acadèmic 2021-22

2021-22



Informació general de l'assignatura

Denominació ANÀLISI DE DADES I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS II

Codi 14092

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en
Investigació, Innovació i
Transferència en Salut

1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BRIONES VOZMEDIANO, ERICA TULA

Departament/s INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà, lectures en anglès

2021-22

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

BRIONES VOZMEDIANO, ERICA
TULA

erica.briones@udl.cat 3

MATEOS GARCÍA, JOSÉ TOMÁS josetomas.mateos@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

•            Familiaritzar-se amb el procés d'anàlisi i interpretació en recerca qualitativa

•            Conèixer les bases i especificitats dels principals enfocaments d'anàlisis i interpretació en recerca
qualitativa

•            Adquirir habilitats relacionades en l'anàlisi de dades qualitatives, desenvolupant els processos de codificar
fragments de text, formar categories i identificar temes.

•            Aproximar-se al coneixement del funcionament dels softwares d'anàlisi qualitativa de dades textuals

Competències

Bàsiques

•            CB06 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

•            CB07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la
seva àrea d'estudi

•            CB08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de
formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

•            CB09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes
que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

•            CB10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant
d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom

Generals

•            CG2 Considerar la perspectiva de gènere i igualtat en l'àmbit científic en salut

•            CG4 Aplicar les tecnologies d'informació i computació en l'àmbit cientificotècnic

Específiques

•            CE4 Utilitzar les tècniques idònies per a analitzar les dades i les relacions entre variables o categories en
recerca quantitativa i/o qualitativa en ciències de la salut
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Continguts fonamentals de l'assignatura

 

1.           Bases conceptuals i teòriques de l'anàlisi i interpretació de dades qualitatives.

1.1.       Diferències entre anàlisis de dades qualitatives i quantitatives.

2.           Tècniques per a l'anàlisi de dades qualitatives: Descripció i interpretació. Inducció, deducció i
abstracció.

2.1.       Anàlisi de contingut qualitatiu.

2.2.       Anàlisi temàtica.

2.3.       Teoria fonamentada.

2.4.       Anàlisi del discurs.

3.           Fases d'anàlisis de dades qualitatives.

3.1.       Obtenció de les dades.

3.2.       Revisió i transcripció de les dades.

3.3.       Organització de les dades: La codificació i categorització de les dades.

3.4.       L'anàlisi de les dades i generació d'hipòtesi, teories, conclusions, etc.

4.           Programari per a per al suport d'anàlisi de dades qualitatives:

4.1.       ATLES. tu.

4.2.       NVivo.

4.3.       Open.code 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura es treballarà de manera semipresencial a través de classes teòriques presencials i virtuals, i treball
autònom de l'alumnat amb vídeos, lectures i exercicis pràctics

Exemples d'exercicis:

o            Codificar un fragment d'entrevista i posar en comú els codis creats

o            Identificar categories preliminars sobre la base dels codis anteriors, en grup

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Tema Metodología

1
Bases conceptuals i teòriques de l'anàlisi i interpretació de
dades qualitatives     

Classe magistral
Activitat individual
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2 a 5 Tècniques per a l'anàlisi de dades qualitatives: Descripció i
interpretació. Inducció, deducció i abstracció

Classe magistral
Activitat individual Seminari
pràctico

6 a 9 Fases d'anàlisis de dades qualitatives
Classe magistral
Activitat individual Seminari
pràctico

10 a 12
Programari per a per al suport d'anàlisi de dades
qualitatives   

Classe magistral
Activitat individual

Sistema d'avaluació

Realització per part de l'alumnat de dues proves pràctiques en dos moments diferents del curs relacionats amb els
continguts teoricopràctics desenvolupats.

Activitat % Avaluació

Activitats individuals d'avaluació
continuada.

40%

Treball grupal  30%

Resolució d'exercicis i problemes i
participació en seminari pràctics

30%
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