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Estratègies de Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat
Física

Codi: 42608
Crèdits: 9

Titulació Tipus Curs Semestre

4313386 Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut OT 0 2

Prerequisits

Este modulo no tiene prerequisitos.

Objectius

La finalidad del módulo es introducir al estudiante en la metodología de los distintos campos de investigación
en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, mediante la exposición de principios metodológicos
específicos y el estudio y discusión de distintas investigaciones publicadas en la bibliografía especializada. El
objetivo fundamental será analizar y discutir las principales estrategias, diseños y técnicas de investigación
utilizados en Psicología del Deporte y de la Actividad Física.

Competències

Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Analitzar les dades d'una recerca psicològica i interpretar-ne els resultats.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Discutir els resultats duna recerca psicològica pròpia i contrastar-los amb la literatura científica existent.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar i aplicar els instruments davaluació psicològica adequats als objectius dun projecte de
recerca.
Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa.
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals

Resultats d´aprenentatge

Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Escollir els instruments més adequats per a la recerca en psicologia de lesport i de lactivitat física,
argumentant-ne loportunitat de manera raonada.
Interpretar correctament les dades de les recerques en psicologia de lesport i lactivitat física.
Obtenir un corpus de dades quantitatives o qualitatives en psicologia de lesport i de lactivitat física, per
analitzar-los amb els instruments davaluació adequats.
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analitzar-los amb els instruments davaluació adequats.
Posicionar la recerca en el corpus existent en psicologia de lesport i lactivitat física marcant-ne
laportació, així com les limitacions i possibles línies futures.
Preparar i dur a terme una estratègia danàlisi de dades en psicologia de lesport i lactivitat física
després dhaver-la discutit amb el grup de companys.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar els resultats més rellevants de la seva recerca per marcar laportació que fan a la literatura
científica en psicologia de lesport i lactivitat física.
Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa.
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals

Continguts

La investigación y la publicación en psicología de la actividad física y el deporte.

Sesión 1: Presentación del módulo

Sesión 2: La revistas con índice de impacto en las ciencias de la actividad física y el deporte

Sesión 3: El proceso de elaboración y publicación de trabajos científicos en psicología de la actividad física y
el deporte.

Sesión 4: La introducción de un articulo científico

Sesión 5: La introducción de un articulo científico (II)

Sesión 6: Método I

Sesión 7: Método II

Sesión 8: Resultados

Sesión 9: Resultados (II)

Sesión 10: Resultados (III)

Sesión 11: Discusión (I)

Sesión 12: Discusión (II)

Sesión 13: La correspondencia y debate con revisores y editores durante el proceso de publicación.

Sesión 14: Exposiciones finales

Metodologia

El módulo se desarrollara con metodologia de seminario. Las 14 sesiones presenciales de 4 horas en el aula
de la facultad de psicologia.

Además, 169 horas de trabajo autónomo por parte del estudiante.

El estudiante ira elaborando simulataneamente:

- Una carpeta con los ejercicios del modulo
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- Una carpeta con los ejercicios del modulo

- Su propio TFM a partir de los trabajos planteados en el seminario

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessoins de seminari 56 2,24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Tipus: Supervisades

Tutories 30 1,2 8

Tipus: Autònomes

Estudi i elaboració de treballs 139 5,56 1, 10, 11

Avaluació

Defensa oral de trabajos (40%)

Entrega de trabajo (30%)

Carpeta del estudiante (30%)

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

EV1. Presentación de proyectos inicial i final 15% 0 0 7

EV2. Evaluación intorducción 15% 0 0 1, 5, 11

EV3. Evaluación Metodologia 15% 0 0 2

EV4. Evaluación Resultados 20% 0 0 3, 4, 6

EV5.Evaluación Discusión 20% 0 0 5, 9

EV6. Aspectos formales i carpeta del estudiante 15% 0 0 8, 10
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