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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura Metodologia de la Recerca en Infermeria 

Codi 4021 

Crèdits ECTS 6 ECTS 

Curs i Període 2011-2012 

Llengües en què s'imparteix Català- castellà 

 

Professor/a titular Dra. Esther Cabrera 

Despatx 5 

Telèfon 931696501 

Correu Electrònic ecabrera@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció dilluns  de 14h-15h ( previa cita per correu electrònic) 
 

Professor/a Sra. Carolina Chabrera 

Despatx 7 

Telèfon 931696526 

Correu Electrònic cchabrera@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció desprès de classes 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

La infermeria es una disciplina acadèmica que ha viscut grans transformacions en els darrers 
anys. La possibilitat d'obtenir  el grau de doctor/doctora com a infermers/res ha marcat un 
abans i uns desprès en aquesta professió i ha reafirmat la seva identitat com a ciència. 

Els fonaments de qualsevol disciplina són la comprensió del procés d’ investigació, la 
realització d'una recerca rigorosa i l'aplicació pràctica d’aquesta recerca a la clínica.  Amb 
aquestes premisses s’ha de ser conscient  que la infermeria no assolirà la seva completa 
maduresa fins que cada infermer i cada infermera , sigui quin sigui el seu rol, assoleixi la 
necessitat de basar la seva praxis en un sòlida evidència.  

L'assignatura que es presenta ha de donar a l’alumne d’infermeria aquest coneixements bàsics 
en metodologia de la recerca, capacitar-los amb les eines pròpies de la investigació i promoure 
dins del seu aprenentatge la inquietud per la recerca i evidencia científica. 
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Requisits previs 
 

- Nivell de comprensió lectora anglès intermig. 

- Conèixer les bases de dades més importants de Ciències de la Salut i el seu funcionament. 

 

Competències adquirides  

Les competències a desenvolupar per l'estudiant de Grau d'Infermeria dins d'aquesta 
assignatura es presenten a continuació diferenciant-se en competències generals i 
específiques. 

Competències Generals (Llibre Blanc del Títol de Gr au d'Infermeria, ANECA, 2004) 

Dins de les competències generals es desenvolupen competències instrumentals, 
interpersonals i sistèmiques. 

Competencies instrumentals: 

G1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi de la informació més rellevant. 

G2. Capacitat per a l'organització i planificació per tal d'establir una dinàmica de treball. 

G3. Coneixement bàsic general sobre metodologies de recerca. 

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa. 

G6. Coneixement d'un segon llenguatge aplicat a la literatura científica. 

G7. Destreses elementals d'informàtica per plantejar estratégies de recerca en l'àmbit de la 
salut. 

G8. Destreses de gestió de la informació (habilitat per recuperar i analitzar la informació des de 
diferents fonts) dissenyant i formulant de forma correcte les estratègies de cerca. 

G9. Resolució de problemes surgits durant el procés d'investigació i de treball en grup.  

G10. Presa de decisions en metodologia de la investigació.  

Competències Interpersonals: 

G11. Habilitats crítiques i auto crítiques aplicades en casos concrets. 

G12. Treball en equip, fomentant el treball cooperatiu i assolint els resultars esperats. 

G13. Habilitats interpersonals per facilitar el treball en equip. 

G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinari amb un mateix objectiu. 

G15. Habilitat per comunicar-se amb experts en altres àmbits i obtenir diferents punts de vista. 

G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en els diferents àmbits de la salut. 
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G17. Habilitat per treballar en un context internacional,  observant els estudis d'investigació 
realitzats i publicats. 

G18. Compromís ètic en metodologis de recerca. 

 

Competències Sistèmiques 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica a través del treball porposat. 

G20. Habilitats de recerca aplicades a un problema de salut concret. 

G21. Capacitat d'aprenentatge, reflectida en l'evolució dels coneixements i habilitats de 
l'alumne. 

G22. Capacitat d'adaptació a noves situacions plantejades. 

G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat) en el disseny d'investigació. 

G24.  Iniciativa per a resoldre els problemes plantejats. 

G25.  Comprensió de cultures i costums d'altres països. 

G26.  Habilitat per al treball autònom per tal d'aportar al grup els resultats d'un treball autònom 
eficient.  

G27. Disseny i gestió de projectes  per assolir els coneixements de recerca establerts. 

G29. Preocupació per la qualitat en el desenvolupament del treball. 

 

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008) 

P6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i amb els mitjans  

disponibles.  

P16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.  

E9. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.  

E19. Conèixer i aplicar els principis que fonamenten les cures integrals d'infermeria  

E26.  Aplicar els mètodes i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més 
rellevants en una comunitat.  

E27. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les 
possibles causes dels problemes de salut. 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

1. Identificar les etapes del mètode científic i la seva aplicació en infermeria. 

2. Fonamentar la pràctica clínica en l'evidència científica i utilitzar i avaluar de manera crítica la 
producció científica, que contribueixi a la millora de la qualitat. 
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4. Descriure les característiques de la investigació quantitativa i qualitativa 

5. Descriure les potencialitats i limitacions de cadascuna de les tècniques 

6. Descriure, seleccionar, codificar i analitzar dades 

7. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la     
infermeria. 

8. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta. 

 

Activitats formatives i metodologia  
 

Activitat  ECTS Metodolo gia Competències  

 Sessions 
plenàries 

1 
Classes magistrals, classes  dirigides al 
debat i aclariment  de continguts, classes de 
discussió de lectures. 

 

G1,G2,G3,G9,G11,G16,G1
8,G19,G21,G24,G25, 
G29,P6,P16,E9,E19,E25,E
26 

 Seminaris 1 

Treballs en grup per al  estudi de 
casos.Treball de situacions    utilitzant  
l'aprenentatge basat en  problemes (ABP). 
Preparació i exposició de situacions 
simulades. Activitats d'aprenentatge 
cooperatiu. 

 

G1,G2,G3,G5,G9,G10,G11
,G12,G13,G14,G15,G17,G
18,G19,G20,G21,G22,G23,
G24,G27, 
G29,P6,P16,E9,E19,E25,E
26 

 Tutories 
grupals 

0.5 

  
Activitats de seguiment i  avaluació formativa 
per orientar sobre l'aprenentatge de 
conceptes, habilitats i actituds. Orientacions 
pedagògiques per millorar l'aprenentatge 
cooperatiu i individual 
 

G1,G2,G3,G9,G10,G11,G1
2,G13,G14,G16,G18,G19,
G20,G23,G24,G29,P6,P16,
E9,E19,E25,E26 

 Estudi i treball 
autònom 
individual 

3,5 

  
Lectures de textos  recomanats, articles, 
guies, etc. Preparació dels temes per al 
treball en grup i per a la exposició dels 
mateixos. Estudi dels continguts treballats en 
la matèria. Preparació de l'avaluació 
 

 G1,G2,G3,G7,G8,G9,G10,
G11,G18G19,,G20,G21,G2
2P16,E9,E19,E25,E26 
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Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 
 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Tutories 20% 
G3,G5,G11,G18,19,G21,G26,G29,P6,E27 

Disseny d’un protocol de 
recerca 

40% 
G1,G2,G3,G5,G6,G7,G8,G10,G12,G13,G14,G20,G2
3,P6,E27 

Prova escrita final (*) 40% G3,G18,G19,G20,G22,P16,E19,E27 

 

(*) La prova final escrita haurà de tenir una nota superior a 4 per poder fer mitja amb la resta 

de proves avaluadores. 

Segons estableix l'article 5 del Reial decret 1125/2003, els resultats obtinguts per l'alumne es 

qualifiquen en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació 

qualitativa: suspès, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor. 

 

 

Període de recuperació 

 

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació serà la realització de l’examen final.  

 NOTA:  Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de 

l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques 

susceptibles de modificació en el procés de recuperació.  
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Descripció dels continguts  
  

Tema 1.  

Importància de la recerca en infermeria. Evolució històrica. 

El concepte d'infermeria basada en l'evidència. 

Tema 2. 

Fonts d'informació. Mitjans d'accés a la documentació científica. Bases de dades específiques 
en infermeria. La revisió de la literatura. 

Seminari 1: Revisió de la literatura 

Tema 3.  

Les metodologies quantitatives i qualitatives i la seva aplicació en infermeria 

Tema 4. 

El mètode científic: El procés d'investigació. Diferents dissenys dels projectes de recerca. 
Població i mostra. Variables  instruments de mesura.  

Seminari 2: Els dissenys experimentals 

Seminari 3. Validessa i fiabilitat dels instruments de mesura en salut. 

Tema 5. 

Etica de la investigació 

Seminari 4: Consideracions étiques en recerca 

Tema 6. 

Característiques generals de la recollida i l' anàlisi de dades 

Tema 7.  

Fonts de finançament per la recerca 

Tema 8.  

Difusió de resultats. Comunicacions orals, pòsters, articles científics. 
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