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Prerequisits
Per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau , cal haver superat com a mínim dos terços del total de
crèdits del pla d'estudis.
Seria recomanable haver superat les assignatures de primer:
"Metodologia científica i bioestadística"
"Evolució de les cures i el pensament en infermeria"
L'assignatura "Lectura crítica i metodologia de la recerca" de quart, també és un bon recurs per aquest
treball.

Objectius
Objectius
v Formular un problema de recerca identificant els diferents components de l'enunciat.
v Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca
elegit.
v Elaborar un resum amb les aportacions trobades.
v Elaborar un resum que concreti el marc teòric que fonamenti les hipòtesis.
v Considerar els possibles conflictes ètics
v Formular els objectius i la hipòtesi d'investigació.
v Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca
v Precisar el tipus d'estudi més idoni per assolir els objectius de la recerca. I justificar la elecció.
v Especificar la població i la mostra a estudiar. Justificant la elecció dels subjectes i el mostreig elegit.
v Fer operatives totes les variables a estudiar: Concretar-les, justificar-les,
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v Concretar i justificar:
Els sistemes de recollida de informació.
Les tècniques que s'utilitzaran per a recollir tota la informació.
Els processos de recollida de la mateixa.
Com s'analitzaran dades.
v Elaborar un cronograma relatiu a la operativa de la recerca.

Competències
Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva
Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos
Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació
Demostrar que es coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola i que es comprenen les
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua
Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per
escrit.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional
Utilitzar la metodologia científica en les pròpies intervencions.

Resultats d´aprenentatge
1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
2. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
3. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
4. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
5. Definir els conceptes de fiabilitat interna i externa.
6. Definir les etapes del procés de recerca.
7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
8. Enunciar els diferents nivells d'evidència i les seves característiques
9. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per
escrit.
10. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional
11. Identificar les implicacions ètiques en la presa de decisions respecte a la salut.
12. Identificar les implicacions ètiques en la presa de decisions respecte al disseny d'un treball
d'investigació.
13. Utilitzar la metodologia científica en l'organització i el desenvolupament d'una tasca.

Continguts
Continguts
METODOLOGIA
Els continguts per tal d'elaborar el treball de fi de grau (projecte de recerca), pel que fa a la metodologia,
ja s'han treballat en l'assignatura "Metodologia científica i bioestadística" de primer curs. I en l'optativa
"Lectura crítica i metodologia de la recerca"
Els objectius que s'han proposat, guien el procés a seguir per elaborar el projecte de recerca.
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INFERMERIA
Els continguts en relació al camp propi de la professió infermera han estat treballats en les diferents matèries
d'infermeria del grau. Com per exemple
"Evolució de les cures i el pensament en infermeria"
Aquests continguts permeten fer-se preguntes i proposar respostes a problemesde salut que afecten a les
persones.

Metodologia
El treball de fi de grau es farà individualment. Cada alumne/a tindrà una tutora o tutor que en farà el
seguiment .
El procés d'elaboració del treball estarà marcat pels objectius, fins la defensa davant d'un tribunal del treball
elaborat.
Els seminaris es poden fer agrupant als estudiants i estudiantes segons temes d'interès comú, per exemple:
mètodes de mostreig.

Activitats formatives
Títol

Resultats
d´aprenentatge

Hores

ECTS

Seminaris per discutir el procés d'nvestigació

8

0,32

1, 2, 3, 5, 6, 8,
9, 11, 12

Tutories programades per tal de fer una avaluació continuada del
desenvolupament del treball.

22,55

0,9

1, 3, 6, 8, 9, 10,
12, 13

187,7

7,51

2, 3, 4, 6, 7, 8,
13

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Buscarà de manera sistemàtica informació en diferents bases de dades. Farà una
lectura comprensiva dels texts. Elaborarà individualment assaigs i propostes
diferents del treball a presentar.

Avaluació
L'avaluació continuada la farà la persona que faci el seguiment del estudiant durant l'elaboració del treball.
S'elaborarà uns informes d'avaluació on s'indicarà el punt del procés en el que es troba l'elaboració del
treball i la qualitat del mateix.
El tribunal valorarà especialment la presentació i l'expressió oral.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Avaluació continuada

70%

4,5

0,18

2, 9, 10
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Presentació pública i defensa del treball davant un tribunal.

30%

2,25

0,09

2, 9, 10

Bibliografia
BIBLIOGRAFIA Recomanada
La bibliografia que es proposa a les assignatures de primer: "Metodologia científica i bioestadística" i
"Evolució de les cures i el pensament en infermeria"
A continuació us proposem altres documents per consultar.
METODOLOGIA
Cabrero García Julio, Richart Martínez Miguel Investigar en enfermería: concepto y estado actual de la
investigación en enfermería
Alicante: Universidad de Alicante, 2001

Canales Francisca, Alvarado Eva Luz , Pineda Elia Beatriz Metodología de la investigación : manual para el
desarrollo de personal de salud
Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. [Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional de la] Organización Mundial de la Salud ; México, D.F. : Limusa, 1986
Delgado, Miguel, Doménech, José M., Llorca, Javier (eds.) Metodología de la investigación sanitaria
Barcelona : Signo, 2004
Eco Umberto Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura
México : Gedisa Mexicana, 2004
Macklin, Ruth La ética y la investigación clínica
Barcelona : Fundació Víctor Grífols i Lucas, DL 2010
Piqué Angordans, Jordi, Camaño Puig, Ramón, Piqué Noguera, Carmen Escribir y publicar en enfermería:
del trabajo escrito universitario al artículo de investigación
Valencia : Tirant Humanidades, cop. 2011
Ruiz Olabuénaga, José Ignacio Metodología de la investigación cualitativa
Bilbao : Universidad de Deusto, 2007
INFERMERIA
Gálvez Toro, Alberto Enfermería basada en la evidencia: cómo incorporar la investigación a la
práctica de los cuidados Granada : Fundación Índex, 2007
Henderson, Virginia A. La Naturaleza de la enfermería: una definición y sus repercusiones en la
práctica, la investigación y la educación : reflexiones 25 años después McGraw-Hill/Interamericana
de España, 1994
Leal Costa, César Carrasco Guirao, José Jorge (coordinadores) Fundamentos de enfermería,
cuidados básicos centrados en las necesidades de la persona Murcia : DM, 2010
Torralba i Roselló, Francesc ; Antropología del cuidar Institut Borja de Bioètica Madrid : Fundación
Mapfre Medicina, 1998
Pearson Alan, Field John, Jordan Zoe Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y
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cuidados de la salud : integrando la investigación, la experiencia y la excelencia Aravaca, Madrid :
McGraw-Hill/Interamericana, cop. 2008
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