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PRESENTACIÓ 
Aquesta activitat formativa permet al professional fisioterapeuta adquirir o ampliar el seu coneixement i millorar les seves 
habilitats, en la cerca i selecció de l’evidència científica més pertinent per respondre les preguntes clíniques d’una revisió 
bibliogràfica o sistemàtica. 
 
 

OBJECTIUS 
Els alumnes que realitzin el curs podran adquirir els coneixements necessaris per executar seqüencialment un bon procés de 
cerca. Oferir eines i recursos adients a l’àmbit de la fisioteràpia, així com organitzar i gestionar els resultats obtinguts a través 
d’un gestor bibliogràfic i, d’aquesta manera, crear de forma automàtica les cites i la bibliografia corresponent en el moment 
de la redacció del treball d’investigació. 
 
 

TEMARI 
 Estructura seqüencial d’un procés de cerca de revisió bibliogràfica. 

 Identificació dels requisits de cada una de les etapes del procés. 

 Elaboració d’un mapa conceptual de la pregunta clínica. 

 Execució d’una estratègia de cerca eficient segons els criteris de la revisió bibliogràfica. 

 Base de dades a utilitzar dins de l’àmbit de la fisioteràpia. 

 Gestor bibliogràfic Zotero per organitzar els resultats i donar suport a la revisió. 

 Ús ètic i legal dels documents en el moment de la redacció del treball d’investigació. 
 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats/ades 
Durada: 10 hores lectives 
Preu: 60 € 
Calendari: 17 i 24 de març de 2023 
Horari: Divendres de 15.30 h a 20.45 h 
Lloc de realització:. Aula d’informàtica - 1.04 de la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL. Carrer 
de Montserrat Roig, 2, 25198 Lleida. 

DOCENTS 
M. Carmen Molina del Río: Llicenciada en Documentació i 
Màster en Informació i Comunicació Científica. Des del 2001 
treballa a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL i al 
2011 s’incorpora a la Biblioteca de Ciències de la Salut 
realitzant tasques de formació en cerca i gestió de la 
informació. 
Eva García González: Graduada en Informació i Documentació i 
Màster en Biblioteques i Serveis d’informació digital. Des del 
2005 treballa a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL 
i actualment desenvolupa tasques de formació en cerca i gestió 
de la informació a la Biblioteca de Ciències de la Salut. 

Avaluació del curs: 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 %. 


