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PRESENTACIÓ 
El Curs de revisió sistemàtica i metaanàlisi és un curs de formació continuada per a professionals de l'àmbit de la salut que vulguin 
adquirir o ampliar el seu coneixement, habilitats i competències en la realització de revisions sistemàtiques i metaanàlisis. En aquest 
curs s'estudiarà la fonamentació teòrica de la revisió sistemàtica i metaanàlisi, especialment la metodologia i exposició de resultats. 
L'objectiu principal és adquirir els coneixements i les competències bàsiques necessàries per realitzar una revisió sistemàtica i 
metaanàlisi. 

 

OBJECTIUS 
Capacitar l'alumne pel que fa a l'adquisició dels coneixements i habilitats bàsiques necessàries per poder desenvolupar un treball de 
revisió en l'àmbit de les Ciències de la Salut i adquirir els coneixements i les competències bàsiques necessàries per realitzar una 
revisió sistemàtica i metaanàlisi en l'àmbit de les Ciències de la Salut. En finalitzar l’activitat l’alumne serà capaç de: 

 Identificar i diferenciar els principals tipus de revisió utilitzats en l'àrea de la salut i la seva utilitat per als processos de recerca, 
desenvolupant la capacitat de lectura crítica d'un treball de revisió. 

 Desenvolupar protocols de revisió i articles de revisió sistemàtica, prenent com a model les recomanacions de PRISMA, per tal 
de capacitar l'alumne pel que fa a la producció científica d'acord amb els estàndards internacionals de qualitat. 

 Executar una metaanàlisi mitjançant el programa Revman. 

 Aplicar estratègies orientades cap al registre de protocols de revisió i publicació d'articles de revisió en revistes d'alt impacte. 
 

TEMARI 
 Tipus de revisions i introducció a la revisió sistemàtica 

 Checklist PRISMA i lectura crítica 

 El protocol de revisió sistemàtica  i el seu registre 

 L’article de la revisió i la seva publicació 

 Cerca bibliogràfica i bases de dades 

 Avaluació del risc de vies (checklists) 

 Extracció de dades 

 Introducció a la metaanàlisis i al programa a RevMan 

 Discussió i conclusions 

 Exposició oral dels estudiants mostrant un exemple resumit de protocol de revisió 
 

Adreçat a: fisioterapeutes col·legiats 
Preu: 40 € 
Durada: 16 hores lectives 
Calendari: 12, 19, 26 de març  i 2 d’abril de 2022 
Horari: Dissabtes, de 9.00 h a 13.15 horas 
Lloc de realització: en línia 

DOCENT 
Javier Jerez Roig: fisioterapeuta. Doctor en salut pública i 
professor agregat a la UVic. Delegat d’investigació de la 
Facultat de Ciències de la Salut i Benestar. Coordinador del 
Grup d’Investigació Methodology, Models and Outcomes of 

Health and Social Sciences (M30) des de 2018. 

Material necessari per al curs: Els alumnes hauran de comptar amb un ordinador amb connexió de banda ampla a internet.. El percentatge 

d'assistència mínim per obtenir el certificat del curs és del 80%.  


