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Prerequisits
Els coneixements metodològics, de psicometria i estadística dels estudis de grau i del mòdul 42.611:
"Metodologia de la investigació en Psicologia Aplicada: Mètodes quantitatius, Observació i qualitatius"

Objectius
Aquest mòdul ensenya a analitzar les dades d'una investigació utilitzant les tècniques d'anàlisi més
adequades per respondre les preguntes d'investigació.
· Analitzar dades amb Stata.
· Conèixer i seleccionar les tècniques estadístiques quantitatives més adequades per respondre les preguntes
de recerca segons el disseny de l'estudi i l'escala de mesura de les variables implicades.
· Conèixer i seleccionar les tècniques psicomètriques més adequades per respondre les preguntes de recerca
segons la propietat psicomètrica, el disseny de l'estudi i l'escala de mesura de les variables implicades.
· Aplicar les tècniques estadístiques i avaluar les evidències obtingudes.
· Aplicar les tècniques psicomètriques i avaluar les evidències obtingudes.
· En problemes d'investigació que requereixen models de regressió, seleccionar el model adequat,
estimar-amb Stata i saber interpretar adequadament els resultats segons el disseny de l'estudi.

Competències
Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de la recerca psicològica.
Analitzar les dades d'una recerca psicològica i interpretar-ne els resultats.
Discutir els resultats d'una recerca psicològica pròpia i contrastar-los amb la literatura científica
existent.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva 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.
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
Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de
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Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de
recerca.
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
1. Conèixer les limitacions de les conclusions teòriques que es poden derivar dels resultats numèrics
obtinguts amb els models d?anàlisi estadística i psicomètrics explicats en el mòdul.
2. Conèixer les limitacions generals dels models d'anàlisi estadística i psicomètrics explicats al mòdul.
3. Estimar els models estadístics i psicomètrics utilitzant programes d?ordinador específics per a anàlisis
estadístiques de dades.
4. Extreure conclusions pràctiques dels resultats i valorar-ne les implicacions.
5. Interpretar i discutir els resultats d'una recerca en psicologia aplicada tenint en compte el disseny, el
mètode i les anàlisis dutes a terme.
6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva 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.
7. 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
8. Seleccionar, de tots els resultats que presenta l'ordinador després de fer una anàlisi estadística o
psicomètrica, els índexs apropiats que s'han d'incloure en una publicació.
9. Seleccionar els instruments d'avaluació psicològica tenint en compte les seves propietats
psicomètriques i la finalitat de l?avaluació.
10. Triar el model estadístic més adequat en funció de la pregunta d'investigació, del disseny de recollida
de les dades i de l'escala de mesura de les variables implicades.
11. Triar el model psicomètric més adequat en funció de la pregunta d'investigació, del disseny de recollida
de les dades i de l'escala de mesura de les variables implicades.
12. 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
13. Valorar els índexs d?ajustament obtinguts amb ordinador, després de dur a terme una anàlisi
estadística o psicomètrica, per comprovar l'adequació del model estimat.

Continguts
Estadística: associació entre dues variables
Comparació de proporcions amb proves de khi-quadrat
Comparació de proporcions: prova de tendència
Comparació de dues mitjanes amb proves t de Student-Fisher.
Comparació de dues mitjanes amb proves no paramètriques.
Comparació de k mitjanes amb anàlisi de la variància
Comparació de k mitjanes: prova de tendència
Comparació de k mitjanes: contrastos pel que fa a una categoria de referència
Comparació de mitjanes amb regressió lineal
Psicometria
Adaptació d'instruments: textos normatius i validació lingüística.

Validació psicomètrica (I): Anàlisi d'ítems
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Validació psicomètrica (I): Anàlisi d'ítems
Validació psicomètrica (II): Estructura interna i DIF.
Regressió
Models de regressió lineal múltiple en presència de confusió i interacció
Models de regressió lineal múltiple amb finalitats predictives
Models de regressió logística amb fins predictius
Models de regressió logística en presència de confusió i interacció

Metodologia
1) Campus Virtual
La comunicació de les incidències, canvis d'aula o de qualsevol altra qüestió es realitza a través del Campus
Virtual. Per tant és imprescindible accedir diàriament al Campus i en especial durant les hores prèvies a l'inici
de les sessions presencials de dijous.
2) Assistència a les sessions presencials
La naturalesa dels continguts dels mòduls metodològics requereix no només l'assistència a cada sessió
presencial sinó el seu estudi immediat perquè els conceptes d'una sessió són imprescindibles per poder seguir
la següent.
Per garantir l'assistència dels alumnes hauran de signar el full de control a l'inici i al final de cada sessió.
3) Tutories sobre els continguts dels cursos a través del Campus virtual
No és possible realitzar tutories tipus "confessionari" (accedint de forma particular al professor) sobre els
conceptes i / o treballs del curs. Totes aquestes preguntes s'han de formular al Campus Virtual perquè la resta
d'estudiants puguin beneficiar-se de les explicacions del professor.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Sessions amb ordinador

8

0,32

Sessions magistrals

18

0,72

18

0,72

100
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Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories individuals amb el professor sobre el TFM de cada alumne
Tipus: Autònomes
Realització dels exercicis de classe

Avaluació
La valoració de l'adquisició de competències es fonamentarà en un sistema d'avaluació continuada que té
com a objectiu obtenir evidències sobre el progrés de l'alumne/a, el grau de compliment pel que fa als
propòsits inicials i també identificar les àrees amb coneixements més deficitaris.
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L'avaluació continuada integrarà les avaluacions parcials de cada bloc de continguts. El responsable de cada
bloc establirà el format i els criteris per puntuar cada parcial. Les avaluacions presencials es realitzaran en les
dates que figuren en el programa-calendari.
La qualificació final de l'avaluació continuada s'obtindrà com la mitjana ponderada de les avaluacions parcials.
El pes de ponderació de cada parcial serà equivalent a la càrrega relativa del bloc de continguts sobre el
conjunt del mòdul.
El mòdul es superarà amb qualificacions iguals o superiors a 5 punts en la qualificació final de l'avaluació
continuada (en una escala de 0 a 10 punts). Els / les alumnes que hagin obtingut una qualificació final entre 3 i
5 punts podran presentar-se a la prova de reavaluació (la data de realització apareix en el calendari), que els
permetrà tornar a avaluar-dels parcials que no hagin estat superats. La qualificació màxima que es pot obtenir
a cada parcial reavaluat serà de 6 punts.
Un estudiant que hagi presentat evidències que superin el 40% del total no podrà constar en actes com "No
avaluable" o "No presentat".

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen presencial sobre estadística bivariant

25%

2

0,08

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Examen presencial sobre instruments de mesura

25%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Examen presencial sobre models de regressió

50%

2

0,08

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
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