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Informació general 

 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura Demografia, Bioestadística i Epidemiologia 

Codi 4014 

Crèdits ECTS 6 

Curs i Període 2n Curs – 1r Trimestre 

Llengües en què s'imparteix Castellà 

 

Professor/a titular Juan Ramón González 

Despatx 34 

Telèfon -- 

Correu Electrònic jgonzalez@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A convenir 
 

Equip docent  

Professor/a Juan Ramón González 

Despatx 34 

Telèfon -- 

Correu Electrònic jgonzalez@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció A convenir 
 

Presentació de l’assignatura  

 

L’assignatura de Demografia, Bioestadística i Epidemiologia està inclosa en la 
formació bàsica del Grau d'Infermeria. S'imparteix al primer quadrimestre del segon 
curs. Aquesta assignatura permetrà als estudiants adquirir els coneixements 
fonamentals de la Demografia, els indicadors demogràfics i la seva aplicació per al 
diagnòstic i interpretació de la realitat sanitària. Tanmateix, l'alumne es familiaritzarà 
amb els principals dissenys d'estudis epidemiològics que permetrà al professional dur 
a terme una recerca científica de qualitat. Finalment, aprendran els principis de 
l'estadística, en un nivell bàsic, que els hi permetrà llegir articles de forma crítica, així 
com preparar treballs científics i realitzar investigacions seguint els estàndards 
internacionals. D'aquesta forma, l'assignatura s'estructurarà en tres blocs temàtics: 
Demografia, Epidemiologia i Bioestadística. 

 

 



   

 

 

 
Requisits previs 

 

Cap 

 

Competències adquirides  
 

Les competències a desenvolupar per l'estudiant del Grau d'Infermeria dins d'aquesta 
assignatura són les que s'especifiquen en el Llibre Blanc del Títol de Grau 
d'Infermeria (ANECA; 2004) . Es poden dividir en competències generals (G) i 
específiques (I i P) i són les següents: 
 
G1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi 
G2. Capacitat per a l'organització i planificació 
G3. Coneixement bàsic general 
G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nadiu 
G7. Coneixements elementals d'informàtica 
G8. Habilitat en la gestió de la informació (habilitat per recuperar i analitzar la 
informació des de diferents fonts) 
G9. Resolució de problemes 
G10. Presa de decisions 
G11. Habilitats crítiques i autocrítiques 
G12. Treball en equip 
G13. Habilitats interpersonals 
G14. Capacitat per treballar en un equip interdisciplinari 
G15. Habilitat per comunicar-se amb experts en d’altres camps 
G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat 
G17. Capacitat per treballar en un context internacional 
G18. Compromís ètic 
G19. Habilitat per aplicar els coneixements a la pràctica 
G20. Aptituds de recerca 
G21. Capacitat d'aprenentatge 
G22. Capacitat d'adaptació a noves situacions 
G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat) 
G24. Iniciativa 
G25. Coneixement de cultures i costums d'altres països 
G26. Habilitat per al treball autònom 
G27. Disseny i gestió de projectes  

G29. Preocupació per la qualitat 
G30. Tenir èxit 
P6. Basar les intervencions d’infermeria en l'evidència científica i en els mitjans 
disponibles. 
P14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científico – tècnics i 



   

 

 

de qualitat. 
P16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària. 
I9. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut. 
I27. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les 
possibles causes de problemes de salut. 

 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

Respecte als resultats d'aprenentatge plantejats, al final de la matèria l’estudiant haurà 
de saber: 
• Identificar les característiques d'una comunitat. 
• Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions, 
envelliment. 
• Descriure les fonts de dades demogràfiques. 
• Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals. 
• Identificar les mesures de freqüència dels problemes de salut i els dissenys d'estudis 
epidemiològics. 
• Obtenir mostres de poblacions mitjançant diferents tècniques de mostreig. 
• Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals. 
• Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic. 
• Conèixer les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals. 

 

 

Activitats formatives i metodologia  
 

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia emprada a les mateixes, la taula 
següent les resumeix incloent els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les 
competències que es treballen. A aquesta combinació d'activitats es pretén que 
l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu (realització de pràctiques, 
exposició oral, …) i que interaccioni amb la resta dels seus companys (en la resolució 
de problemes, dubtes, …). Aquesta metodologia pretén que es fomenti el pensament 
crític i la capacitat de treball en equip.  



   

 

 

 

Actividat ECTS Metodologia Competències 

Sesiones 
plenarias 1,5 

Classes magistrals, classes dirigides 
al debat i aclariment de continguts, 
classes de discussió de lectures. 

G1, G2, G3, G5, G9, G10, G16, 
G18, G19, G21, G24, G25 

P6,P14,P16, E9,E27 

Seminaris: 
Tutories de 

grup / 
individuals  

0,25 

Treball en grup per a  l’ estudi de 
casos. 

Treball de situacions fent servir 
l’aprenentatge basat en problemes 
(ABP). 

Activitats d’aprenentatge cooperatiu 

G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G15, G17, 
G18, G19, G20, G21, G22, G23, 
G24,G25, G26, G27, G29, G30 

 

P6, P14, P16, E9,E27 

Seminaris: 
Pràctiques 

0,25 

Treball amb ordinador al qual 
s’analitzaran diversos conjunts de 
dades reals i interpretaran els 
resultats. 

 

 

G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G15, G17, 
G18, G19, G20, G21, G22, G23, 
G24, 

G26, G27, G29, G30 

 

P6, P14, P16, E9,E27 

Estudi i 
treball 

autònom 

4 

Lectures de textos recomanats, 
articles, guies, etc. 

Preparació dels temes per al treball 
en grup i per a la seva exposició. 

Autoprenentatge (Moodle) 

Estudi dels continguts treballats a la 
matèria. 

Preparació de la avaluació. 

G1, G2, G3, G5, G9, G1O, G11, 
G16, G18, G19, G20, G21, G22, 
G23, G24, G26, 

G27, G29, 

 

P16, E9,E27 

 

A continuació es descriuen les característiques de les diferents activitats: 

 
Sessions plenàries  
Presenten i descriuen d'una forma estructurada i sistemàtica els conceptes i continguts 
fonamentals del programa. Es desenvolupen amb la totalitat d'alumnes i tenen una 
durada de 1h y 45 minuts (inclou 1h y 35 minuts d'exposició i 5-10 minuts de 
recapitulació i resolució de dubtes/preguntes dels alumnes). El programa està 



   

 

 

dissenyat de forma seqüencial, al qual els conceptes i habilitats adquirits en una lliçó 
repercuteixen als següents. 
 

Seminaris  
Tenen com a finalitat la discussió i anàlisi en profunditat de diferents aspectes 
metodològics del temari. Es desenvolupen en grups reduïts i tenen una durada d'1 
hora i 55 minuts. S'iniciaran una vegada que s'ha completat el bloc de lliçons 
magistrals. 
 
Pràctiques  

Pretenen entrenar a l'alumne per a l'anàlisi i interpretació de dades obtingudes a partir 
d'estudis de recerca. Es treballarà amb el software de lliure disposició G-stat, pel qual 
es disposarà d'una guia d'autoaprenentatge bastant completa, així com la realització 
d'un seminari al qual s'exposaran les principals aplicacions del programa.  
 
Campus Virtual (Moodle)  
Els alumnes tindran a la seva disposició al campus virtual (Moodle) tota la 
documentació informativa de l'assignatura (programa i bibliografia) i diferents materials 
de suport a la docència: PDF de les presentacions que utilitza el professor a les lliçons 
magistrals, guions de seminaris, algunes de les lectures complementàries, fòrum i 
enllaços web. En aquest aplicatiu, l’alumne dispondrà de preguntes que haurà de 
resoldre diàriament i que li permetrà dur a terme un aprenentatge autònom, així com 
valorar si està adquirint els coneixements bàsics de forma continuada.  
 
Tutories  
Els alumnes podran rebre atenció personalitzada i discutir amb el professor durant les 
hores de consulta prèviament anunciades o previ acord, mitjançant el Fòrum de l'Aula 
Global o mitjançant correu electrònic. 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 
 

L'objectiu de l'avaluació és comprovar que s'han adquirit tots els coneixements, 
habilitats i actituds descrits en el pla docent de l'assignatura. Aquesta avaluació serà 
continuada i es basarà en els següents sistemes i instruments:  

 
- Participació activa en les activitats presencials (seminaris i pràctiques) així 
com en el fòrum de l'assignatura, ja sigui plantejant o resolent dubtes d'altres 
companys.  
- Resolució d'exercicis i problemes complementaris 
- Realització de treballs dirigits 
- Prova de síntesi. La prova de síntesi constarà de 40 preguntes d'elecció 
múltiple per les quals l'alumne haurà estat prèviament entrenat per contestar en 
els treballs dirigits. 



   

 

 

En relació als criteris d'avaluació, en general es valorarà:  

- Reconèixer el tipus de problema i identificar els components rellevants. 
- Identificar els continguts i procediments que cal aplicar per solucionar 
determinats problemes. 
- Justificar el procediment seleccionat en la resolució d'un cas pràctic i 
expressar les seves condicions d'aplicació. 
- Interpretar els resultats obtinguts, valorant la pertinença a la pregunta 
plantejada i als resultats obtinguts. 
- Relacionar continguts de diferents temes. 

Concretament, l'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma 
continuada emprant Moodle (campus virtual) que permetrà a l'alumne valorar de forma 
diària si ha adquirit els coneixements que s'han descrit en les classes teòriques.  
 
L'avaluació de les competències específiques s'efectuarà mitjançant la realització 
d'una prova escrita sobre el contingut de la matèria, treball individual i treball de grup. 
 
Específicament les competències i el seu pes en la nota final de l'assignatura es 
resumeixen en la següent taula: 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Análisis y resolución de 
problemas  dirigidos de forma 
grupal (seminarios y prácticas) 

20%      G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, 
G10, G11, G12, G14, G16, G17, 
G18, G19, G20, G21  

P26, P14, P16, E9, E27 

Análisis de datos reales de 
forma individual (práctica final) 

30%  G7, G13, G15, G18, G19, G20, 
G22, G23, G24, G26, G27, G29, 
G30 

E27 

Participación en el 
planteamiento de dudas y/o 
resolución en el foro de la 
asignatura (Moodle – Campus 
Virtual) 

5% opcional*  G24, G21, G23, G18, G12, G15 

Autoevaluación diaria de las 
unidades (Moodle – Campus 
Virtual). Aprendizaje autónomo 

10% G1, G2, G7, G9, G19, G20, G21, 
G22, G26, P14 E27 

Prueba de síntesis (respuesta 
múltiple) 

40% 

G1, G2, G3, G5, G9, G10, G18, 
G19, G20, G21, G26, G29, G30 

P16, E27 

 



   

 

 

*El criteri de qualificació  serà el següent: es consideraran aptes els alumnes que 
obtinguin, com a mínim, un total de 50 punts (sobre la nota màxima de 100), sempre 
que obtinguin 20 punts (nota sobre 40) en la prova de síntesi. Aquells alumnes que 
tinguin 18 punts en la prova de síntesi (és a dir un 4.5 sobre 10) podran aprovar 
segons la seva participació en el fòrum de l'assignatura (representa un 5% opcional de 
la nota de l’assignatura). 

 

El alumnes que no aprovin (havent-hi presentat i no superat la prova de síntes i) 
poden recuperar la nota mitjançant una activitat que es farà durant el període de 
recuperació: 

Activitat avaluadora en període de 

recuperació 
Ponderació Competències avaluades 

Prueba de síntesis (respuesta 
múltiple) 

 70% 

G1, G2, G3, G5, G9, G10, G18, 
G19, G20, G21, G26, G29, G30 

P16, E27 

 

El 30% restant de l'activitat avaluadora en període de recuperació correspondrà a les 
notes obtingudes en l'avaluació continuada realitzada al llarg del curs, corresponent 
als seminaris, pràctica final i avaluació autònoma. NOTA:  Es recorda que els alumnes 
que no es presentin a la prova de síntesi del període d'avaluació contínua o no lliurin la 
pràctica final, constarà en el seu expedient com no presentat , per la qual cosa NO 
podran tenir accés a l'activitat avaluadora en període de recuperació. 



   

 

 

 

Descripció dels continguts  
 

Els temes que es tractaran aquest curs són els següents: 
 
Tema 1:  Demografia. Demografia estàtica i dinàmica. Fonts d'informació. Fenòmens 
demogràfics. Estructura demogràfica de la població. Piràmides de població. L'anàlisi 
demogràfica: natalitat, fecunditat, mortalitat. Creixement poblacional i saldo migratori. 
La transició demogràfica 
 
Tema 2:  Mortalitat. Estandardització de taxes. Concepte, usos i limitacions. 
Interpretació de taxes brutes i ajustades. Estandardització mitjançant el mètode directe 
i mitjançant el mètode indirecte. 
 
Tema 3:  Epidemiologia. Introducció a l'epidemiologia i taules de freqüència. 
Investigació en poblacions humanes. El mètode epidemiològic. Usos de 
l'epidemiologia. Proporció, odds, taxa i raó. Incidència (proporció d'incidència i taxa 
d'incidència) i prevalença. Relació entre incidència i prevalença. Mesures d'associació i 
d'impacte: Efecte absolut i relatiu, diferència d'incidències, risc relatiu i odds ràtio. Risc 
atribuïble poblacional. Mètodes de càlcul. Introducció als dissenys d'estudis 
epidemiològics 
 
Tema 4:  Estudis de les proves diagnòstiques. Concepte i càlcul de la sensibilitat, 
especificitat i valors predictius. Relació entre sensibilitat i especificitat. Corbes ROC. 
Proves diagnòstiques en sèrie i en paral•lel. 
 
Tema 5:  Probabilitat. Distribució mostral. Definició de probabilitat. Operacions amb 
successos i probabilitats. Probabilitat condicionada. Aplicacions al diagnòstic. 
Distribucions teòriques de probabilitat. Distribucions discretes: Bernoulli, Binomial i 
Poisson. Distribucions contínues: Normal, t-Student 
 
Tema 6:  Estadística. Mostreig. Estimadors. Distribució mostral. Estadística descriptiva. 
Mesures numèriques i gràfiques de resum. Distribució mostral d'un estimador: 
propietats. Estimació puntual i per interval. Estimació d'una proporció, d'una mitjana i 
d'una variància. Inferència sobre una proporció, i una mitjana. Taules de contingència. 
Proves d'hipòtesis. Contrastos unilaterals i bilaterals. Regió crítica. Tipus d'errors (I i II. 
El p-valor. Tipus de proves d'hipòtesis. Comparació de dues proporcions. Comparació 
de dues mitjanes. 

Aquests temes es poden dividir en tres grans blocs. A continuació es descriuen 
aquests blocs així com el temes que es tractaran a cadascuna de les 18 sessions 
teòriques que es duran a terme. La web de l'assignatura (Moodle) disposa d'un 
calendari amb la informació de l'activitat que es realitzarà cada dia a classe. 

 



   

 

 

Sessions plenàries  

Introducción 

Sessió 1: Introducció a l’assignatura . Per què és necessària l’estadística en 
infermera?. Introducció a Moodle – como autovalorar-me diàriament?. Organització y 
resolució de las pràctiques.  

Bloc de Demografia  

Sessió 2:  Conceptes de demografia sanitària.  Demografia estàtica i dinàmica. Fonts 
d'informació. Fenòmens demogràfics. Estructura demogràfica de la població. Piràmides 
de població. L'anàlisi demogràfica: natalitat, fecunditat, mortalitat. Creixement 
poblacional i saldo migratori. La transició demogràfica.  

Sessió 3: Mortalitat I.  Definició, càlcul i utilització d'indicadors. Taxes globals i 
específiques. Mortalitat infantil i perinatal. Principals causes de mortalitat a Espanya. 
Taules de vida. Esperança de vida i anys potencials de vida perduts. 

Sessió 4: Mortalitat II.  Estandardització de taxes. Concepte, usos i limitacions. 
Interpretació de taxes brutes i ajustades. Estandardització mitjançant el mètode directe i 
mitjançant el mètode indirecte. 

Bloc de Epidemiologia 

Sessió 5: Introducció a l'epidemiologia i taules de  freqüència.  Investigació en 
poblacions humanes. El mètode epidemiològic. Usos de l'epidemiologia. Proporció, 
odds, taxa i raó. Incidència (proporció d'incidència i taxa d'incidència) i prevalença. 
Relació entre incidència i prevalença. 

Sessió 6: Mesures d'associació i d'impacte. Efecte absolut i relatiu. Diferència 
d'incidències, risc relatiu i odds ràtio. Risc atribuïble poblacional. Mètodes de càlcul 
(estimació puntual i intervals de confiança). 

Sessió 7: Principals dissenys d'estudis epidemiològ ics.  Estudis experimentals i 
observacionals. Estudis descriptius i analítics. Estudis amb dades individuals, amb 
dades agregades i de nivells múltiples. Seqüència general d'un estudi epidemiològic. 
Població, mostra i participants. Persona, lloc i temps. 

Sessió 8: Estudis de les proves diagnòstiques.  Concepte i càlcul de la sensibilitat, 
especificitat i valors predictius. Relació entre sensibilitat i especificitat. Corbes ROC. 
Proves diagnòstiques en sèrie i en paral·lel. 

Bloc de Bioestadística 

Sessió 9: Estadística Descriptiva.  Classificació de variables. Representació de dades 
mitjançant taules i gràfiques. Mesures numèriques de resum. 

Sessió 10. Probabilitat.  Distribució mostral. Definició de probabilitat. Operacions amb 
successos i probabilitats. Probabilitat condicionada. Aplicacions al diagnòstic. 

Sessió 11. Distribucions teòriques de probabilitat.  Distribucions discretes: Bernoulli, 
Binomial i Poisson. Distribucions contínues: Normal, t-Student 

Sessió 12. Mostreig. Esquemes de mostreig. Estimadors. Distribució mostral. 



   

 

 

 
Sessió 13. Estimació puntual (I).  Distribució mostral d’un estimador: propietats. 
Estimació puntual i per interval. Estimació d’una proporció, d’una mitja i variància. 
Inferència sobre una proporció.  

Sessió 14: Estimació puntual (II). Estimació de diferències de proporcions i mitges.  

Sessió 15. Taules de contingència.  Prova independència i comparació de 
proporcions: test de chi-quadrat. Càlcul de valors esperats. Prova de McNemar. 

Sessió 16: Proves d'hipòtesi (I).  Conceptes generals. Tipus d’hipòtesi: nul·la y 
alternativa. Regió crítica. Tipus d'error (I y II) y probabilitats associades (risc α y β). 
Potència estadística. Nivell i grau de significació. El p-valor. 

Sessió 17: Proves d'hipòtesi (II). Comparació de dos proporciones: Test de chi-
cuadrat. Proves independents i aparellades.  

Sessió 18: Proves d'hipòtesi (III). Comparació de dues mitges: Prova de la t de 
Student. Proves independents i aparellades. 
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Al Campus Virtual (Moodle) hi haurà més informació bibliogràfica, així com enllaços a 
articles científics, applets, pàgines web i altres fonts d’informació. 


