
*
a. Fisioteràpia i exercici terapèutic 8
b. Fisioteràpia en geriatria 8
c. Oncologia 8

SUBTOTAL 8

a. 3
b. 2
c. Revisions sistemàtiques i metanàlisis 1

SUBTOTAL 3

a. 2
b. 4
c. 1

SUBTOTAL 7

a. 3
b. Justificació 3
c. 4

SUBTOTAL 10

a. 4
b. 4
c. 4
d. 4
e. 4
f. 4
g. 4
h. 4
i. 4
j. 4

SUBTOTAL 40

a. 6
b. Pla de divulgació, comunicació i explotació de resultats 6

SUBTOTAL 12

a. 4
b. 4
c. Pla de riscos 4

SUBTOTAL 12

a. 4
b. 4

SUBTOTAL 8

100,00
*** Per poder gaudir de l'ajut cal treure un mínim de 65 punts en la valoració final

Equip de recerca (experiència, adequació per assolir els objectius)
Pla de treball 

Emmascarament 
Anàlisi estadística

Limitacions de l'estudi
Aspectes ètics

Resum (adequació, síntesi, claredat)
Títol (adequació, qualitat)

3. Títol, resum i paraules clau

1. Priorització

Aleatorització

Justificació dels mitjans disponibles i els sol·licitats (idoneïtat i adequació)
Justificació detallada del pressupost sol·licitat

8. Valoració econòmica del projecte

7. Implementació

BAREM D'ADJUDICACIÓ DELS AJUTS A LA RECERCA - Estu  
d'intervenció

D’acord amb el que disposa l’apartat 5 de la resolució per la qual es regula la concessió de beques i ajuts per a la recerca, els criteri  
aplicables són:

Paraules clau (nombre, adequació)

VALORACIÓ FINAL

Antecedents

Disseny de l'estudi (descripció, adequació per respondre els objectius proposats…)

Intervencions

6. Impacte
Impacte per a la societat, la Salut Pública i la Fisioteràpia (implicacions per a la pràctica i la recerca)

Càlcul mostral

5.  Metodologia del projecte

Coincidència amb els temes prioritaris corresponents a la convocatòria 2019

Participants (criteris d'elegibilitat, àmbit)

Objectius (i hipòtesis, si escau)

Estudi d'intervenció (assaig clínic, quasi experimental)

Variables   

1. Tipus d'estudi

Estudi observacional, qualitatiu, mixt o de disseny/validació d'instruments 

4. Introducció
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