
 

 
Material necessari per al curs: Caldrà disposar de connexió a internet. Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà 
l’assistència i la participació de l’alumnat. El percentatge d’assistència mínim per obtenir el certificat del curs és del 80%. 

 

INTRODUCCIÓ A LA 
RECERCA EN SALUT 

 
 

 
 
PRESENTACIÓ  
Aquest curs s’adreça professionals de l'àmbit de la salut que vulguin adquirir o ampliar el seu coneixement, habilitats i 
competències en recerca aplicada a l'àmbit de la salut. S'estudiarà la fonamentació teòrica dels diferents dissenys d'estudi, 
fent especial èmfasi en els estudis més freqüents en l'àmbit de la Fisioteràpia. A partir d'una idea (pregunta de recerca), 
es treballarà l'elaboració de projectes i realització d'estudis de recerca. 
 
 

OBJECTIUS 
L'objectiu principal és adquirir els coneixements i les competències bàsiques necessàries per dissenyar i realitzar un 
estudi de recerca de manera adequada.  
Adquirir els coneixements i les competències bàsiques necessàries per dissenyar i aplicar un protocol d'estudi en l'àmbit 
de les Ciències de la Salut.   
Els assistents adquiriran els coneixements i habilitats que li permetran: 

• Establir una pregunta de recerca, una hipòtesi de treball i els seus objectius de manera adient. 
• Avaluar i saber escollir la metodologia científica adequada per a cada tipus d'estudi. 
• Avaluar críticament els principals apartats d'un projecte i estudi de recerca.  
• Aprendre aspectes fonamentals de lideratge i treball en equip en l'àmbit de la recerca. 

 
 

TEMARI 
• Introducció a la recerca científica en salut, tipus de preguntes de recerca i de disseny d'estudis.    
• Metodologia quantitativa, qualitativa i mixta. Checklists de qualitat. 
• Càlcul de la mida de la mostra. 
• Aspectes ètics en recerca en salut. 
• L'equip de recerca, lideratge i treball en equip. 
• Elaboració d'un projecte de recerca (s'usarà com a referència les guies/barems del CFC).  
• Oportunitats de desenvolupament professional i de finançament de recerca en salut. 
• Lectura crítica de projectes i articles (exercici i dinàmica).  
• Aspectes fonamentals de comunicació de resultats, divulgació científica i escriptura científica i publicació 

d'articles científics. 
• Presentació de resums de projectes (dinàmica).  

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 16 hores lectives 

Preu: bonificat a el 100% pel CFC 

Calendari: 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2021 

Horari: dissabtes de 9.00 h a 13.00 h 

Lloc realització: a distància, per Zoom 

DOCENT 
 
Javier Jerez Roig: fisioterapeuta, doctor en Salut Pública, 
professor agregat (programa Serra Hunter), Delegat 
d'Investigació de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
i Coordinador de el Grup d'Investigació Methodology, Methods, 
Models and Outcomes of Health and Social Sciences (M3U) de la 
Universitat de Vic (UVic-UCC). Assessor de Recerca de Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya. 


