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Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant adquireixi els coneixements necessaris per dur a terme el disseny
d'una investigació empírica o teòrica en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut, així com per aplicar el
mètode científic a la pràctica professional.

S'aprèn a formular preguntes rellevants, a definir adequadament objectius i hipòtesis de recerca, i a
discriminar quins mètodes i dissenys d'investigació són més adequats en funció d'aquests objectius i hipòtesis.
Es presenten també els diferents tipus de mostreig que s'apliquen en la investigació en psicologia clínica i de
la salut, així com el càlcul de la grandària mostral mínima per aconseguir adequada potència estadística.

Així mateix, es desenvolupen les habilitats relatives a la gestió, anàlisi i interpretació de les dades, i també les
relacionades amb la recerca, selecció, lectura crítica i síntesi de la informació rellevant per dur a terme
investigacions i actuar professionalment.

Finalment, els estudiants aprenen a identificar i a discutir les implicacions sanitàries, metodològiques i
tècniques de la investigació, així com les seves repercussions sobre l'actuació professional i sobre el progrés
del coneixement científic.

Competències

Analitzar de forma crítica les teories, models i mètodes més actuals d'investigació psicològica en l'àmbit
de la psicologia clínica i de la salut.
Analitzar les dades i interpretar els resultats de recerques en psicologia clínica i de la salut.

Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de
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Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de
la recerca científica.
Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Dissenyar, planificar implementar projectes d'investigació psicològica aplicada en l'àmbit de la
psicologia clínica i de la salut.
Plantejar qüestions de recerca en psicologia clínica i de la salut rellevants i noves en funció de la
bibliografia consultada.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de
la recerca científica.
Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Fer lanàlisi descriptiva dun estudi amb metodologia quantitativa i interpretar els resultats i presentar-los
en forma de taules i gràfics.
Fer un disseny amb metodologia qualitativa o mixta.
Fer un disseny amb metodologia quantitativa que inclogui la preparació de la base de dades i la creació
de les variables que permetin contestar les preguntes de recerca.
Fer una revisió sistemàtica per sintetitzar la millor evidència científica disponible.
Identificar qüestions rellevants en psicologia clínica i de la salut que requereixin clarificació científica.
Plantejar els objectius i la pregunta de recerca i formular hipòtesis sobre una recerca en psicologia
clínica i de la salut.
Portar a terme la lectura crítica duna publicació científica a partir de la qualitat metodològica del disseny
de recerca utilitzat i de la rellevància científica i pràctica dels seus resultats o aportacions.
Preparar la matriu de dades, depurant-la i creant les variables generades necessàries, per portar a
terme lanàlisi descriptiva dun estudi amb metodologia quantitativa.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer les recerques i els temes destudi en psicologia clínica i de la salut en què és més adequat
portar a terme la recerca amb mètodes qualitatius o mixtos.
Reconèixer les recerques i els temes destudi en psicologia clínica i de la salut en què és més adequat
portar a terme la recerca amb mètodes quantitatius.
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació aplicats a l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
Habilitats de lectura crítica i avaluació de la qualitat metodològica de les publicacions científiques.
Recerques documentals sistemàtiques i extracció d'evidències científiques.
Gestió i anàlisi de dades.
Anàlisi estadística de dades i interpretació de resultats.
Indicadors de l'eficàcia, efectivitat i eficiència de les intervencions.
Tipus de mostratge i càlcul de la mida mostral.
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Metodologia

En aquest mòdul és combinen tècniques didàctiques tradicionals amb altres recursos orientats a fomentar
l'aprenentatge significatiu.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions i activitats a l'aula 52,25 2,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

Tutoria 11,25 0,45 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Tipus: Autònomes

Lectura de textos i articles, resums conceptuals, preparació i realització
de treballs, estudi personal

157,5 6,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

L'avaluació d'aquest mòdul es realitza de forma continuada i té una clara funció formativa. Amb aquesta
intenció inclou també una recuperació continuada dins del desenvolupament normal del curs.

Evidències d'avaluació continuada

Evidència 1 (setmana 11). Prova escrita individual. Continguts: Estadística descriptiva, inferència
estadística, mostratge, anàlisi bivariant, i indicadors d'eficàcia, eficiència i efectivitat d'intervencions.
Permet obtenir fins a 3 punts.
Evidència 2 (setmana 15): Lliurament de treball individual. Continguts: Gestió de dades i Stata. Permet
obtenir fins a 1,5 punts.
Evidència 3 (setmana 16): Lliurament de treball individual. Continguts: Documentació científica,
revisions sistemàtiques i meta-anàlisis. Permet obtenir fins a 1 punt.
Evidència 4 (setmana 17). Prova escrita individual. Continguts: Mètodes, dissenys i tècniques
d'investigació aplicats. Habilitats de lectura crítica i avaluació de la qualitat metodològica. Permet
obtenir fins a 2 punts.
Evidència 5 (setmana 19). Lliurament i defensa oral de l'anàlisi metodològica d'un article. Es realitza en
grups de màxim 3 persones. Continguts: Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació aplicats.
Habilitats de lectura crítica i avaluació de la qualitat metodològica. Permet obtenir fins a 2,5 punts.

Estudiante "evaluable"

Un/a estudiant es considera avaluable quan hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes major o
igual a 4 punts; en cas contrari constarà en actes com a "no avaluable".

Mòdul superat

Un/a estudiant ha superat l'assignatura quan compleixi les dues condicions següents:

a) Ha obtingut una qualificació mínima de 5 punts.

b) En cadascuna de les evidències hagi obtingut una puntuació mínima de 3 punts sobre 10. En cas de no
assolir aquests requisits la nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic serà de 4.9 punts.

Recuperació
3



Recuperació

Un cop tancada l'avaluació continuada, en la data fixada per la Facultat seran recuperables les evidències 1 i
4, mitjançant una prova teòrica-pràctica escrita d'autoria individual. Per tal que l'alumnat pugui optar a la
recuperació cal que es compleixin les dues condicions següents:

a) No haver assolit els criteris establerts per superar l'assignatura, però haver obtingut una nota de l'avaluació
continuada major o igual a 3,5 punts;

b) Haver realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total.

La nota obtinguda en la recuperació per cada evidència substitueix l'obtinguda prèviament i la nota màxima
que pot aconseguir l'alumnat que es presenta a la recuperació és de 6 punts sobre 10.

*En aquest enllaç es poden consultar les pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: 
http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

EV1. Prova escrita: Anàlisi de dades i mostratge. 3
punts

1 0,04 1, 2, 3, 11, 12,
14, 15

EV2. Lliurament de treball: Gestió de dades i Stata. 1,5
punts

0 0 3, 5, 10, 11, 12,
15

EV3. Lliurament de treball: Documentació científica i meta anàlisi. 1
punt

0 0 1, 2, 6, 7, 11,
12, 15

EV4. Prova escrita: Mètodes, dissenys, lectura crítica i avaluació de la
investigació.

2
punts

1 0,04 1, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15

EV5. Lliurament i defensa oral de l'anàlisi d'un article: Mètodes, dissenys,
lectura crítica i avaluació de la recerca.

2,5
punts

2 0,08 1, 2, 4, 8, 11,
12, 13, 15
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