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Objectius
Introducció
Amb el mòdul de recerca aplicada es pretén que els estudiants adquireixen el coneixement sobre el els
marcs teòrics, la metodologia científica i l'ús de la bioestadística que li permetin dissenyar i portar a terme
una recerca rigorosa i rellevant en l'àmbit de les ciències de la salut
Objectiu general
Proporcionar als professionals d'infermeria els elements necessaris en investigació perquè siguin capaços
d'aplicar-los per innovar i millorar les cures infermeres des de una perspectiva creativa i innovadora.
Objectius específics
Demostrar que compren la importància i limitacions de la investigació científica en l'àmbit d'infermeria
Diferenciar els tipus de investigació i la metodologia científica aplicada
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Valorar críticament, identificar i classificar les fonts d'informació científica
Elaborar un protocol de investigació, basant-se en la metodologia científica
Demostrar que compren les metodologies estadístiques bàsiques utilitzades en els estudis clínics i
utilitzar les eines d'anàlisis de la tecnologia computacional moderna

Competències
Analitzar críticament i sintetitzar informació especialitzada.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Diferenciar els tipus de recerca i aplicar la metodologia científica.
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 conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últims
que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Reconèixer i explicar el context ètic, regulador i financer en el qual s'ha de dur a terme la recerca en
ciències de la salut
Utilitzar els programaris específics per impulsar i millorar la transferència de coneixements.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar críticament i sintetitzar informació especialitzada.
2. Aplicar els principis generals de la bioètica i de l'economia de la salut a l'activitat científica.
3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
4. Comprensió i identificació dels nivells d'evidència científica.
5. Descriure les diferències més significatives entre recerca qualitativa i quantitativa.
6. Distingir els elements bàsics de l'anàlisi de resultats i l'elaboració de conclusions.
7. Enumerar les estratègies bàsiques d'anàlisi qualitativa i quantitativa.
8. 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.
9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últims
que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
11. Realització d'informes.
12. Recollida, anàlisi i interpretació de les dades a partir de les metodologies quantitatives i / o qualitatives.
13. Utilització de l'evidència científica.
14. Utilitzar de manera correcta les eines de cerca de documentació i gestió bibliogràfica.

Continguts
Construcció del coneixement científic.
Paradigmes en investigació: investigació quantitativa i investigació qualitativa.
Diversitat terminològica en els tipus d'investigació. Visió general del procés d'investigació. Objectius.
Hipòtesi.
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Característiques generals dels diferents dissenys: fortaleses i debilitats de cada un:estudis de
cohorts, de casos icontrols, de prevalença, experimentals. Revisions sistemàtiques. Mesures de
freqüència i d'associació. Validesa interna i externa.
Fonts d'informació científica: Medline, EMBASE, Scielo, PLoS, FQS, Scopus, Health Sciences Library
System entre d'altres bases de dades i crítiques de la literatura científica.
Principis generals d'estadística. Introduccióa l'estadística. Descripció dels tipusde variables existents,
així com dels estadístics més idonis per a cadascuna d'elles.
Introducció al contrast d'hipòtesis.
Protecció dels drets dels pacients i els animals. Codis ètics en la investigació. Comitès ètics.
Fontsitipusde finançament. Programes nacionals.
Introducció a les metodologies interpretatives: grounded theory, etnografia i fenomenologia.
Introducció a les metodologies crítiques: investigació-acció-participació. Tècniques d'investigació
qualitativa: entrevista, observació. Focusgrup.
Anàlisi i codificació de dades qualitatives. Ús de softwares qualitatius: Atlas-Ti, N_Vivo, DTMI.
Criterisde qualitat qualitativa.
Lectura crítica

Metodologia
Teoria
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Lectura d'articles/informes d'interès
Debats
Tutories

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Aprenentatge Basat en Problemes

7

0,28

Pràctiques en laboratoris especialitzats

20

0,8

Teoria

47

1,88

Lectura d'articles/informes

40

1,6

Tutories programades per la cerca, anàlisis i elaboració de treballs

10

0,4

219

8,76

Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Cerca d'informació
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Definició de paraules clau i estratègies de cerca en bases de dades
bibliogràfiques

30

1,2

Lectura comprensiva de textos Recensions, assajos bibliogràfics (individuals o en
grup) a partir d'una guia

0

0

Avaluació
El sistema d'avaluació consta de 2 apartats, cadascun te un pes específic
Examen tipus test . Pes del 60% de la nota final
Elaboració i presentació d'una proposta de recerca amb metodologia qualitativa o quantitativa. Pes de la
nota 40%.
La qualificació s'atorgarà en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a
la qual es pot afegir la corresponent qualificació qualitativa
0 a 4,9: Suspens (SS).
5,0 a 6,9: Aprovat (AP).
7,0 a 8,9: Notable (NT).
9,0 a 10: Excel·lent (EX).

Es considerarà no avaluable quan l'estudiant no s'hagi presentat a un dels dos apartats.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Elaboració i presentació d'una proposta de recerca

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Exàmen

60%

2

0,08

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