
 

 

 

CURS BÀSIC DE METODOLOGIA 
DE LA INVESTIGACIÓ EN 
INFERMERIA  (4a Edició) 

 

 

21 i 28 d’abril i 5 i 12 de maig de 2017 

 

 

Destinat a personal d’infermeria, treballadors socials, 

terapeutes, educadors i altres professionals en Ciències de la 
Salut. 

 

www.fidmag.com/ cursbasicinvestigacio 



 

 D’ABRIL 

 

09:00 – 09:15  Obertura i benvinguda 

09:15 – 10:30  Fonaments de la Investigació. 

 Mètode científic i etapes 
 Isabel Feria (Infermera. Benito Menni CASM) 
10:30 – 11:00  Pausa   

11:00 – 13:00  Objectius de la Recerca: 

 Selecció, definició i tipus d’o je tiu 

Isabel Feria (Infermera. Benito Menni CASM) 

13:00 – 14:30  Recerca Bibliogràfica: Utilitat, 

 fo ts d’i for a ió, estratègies 

  i criteris de selecció (Pubmed) 

Marta Martín (Psiquiatra. FIDMAG Hermanas 

Hospitalarias) 

8 D’ABRIL 

 

09:00 – 10:30  L’estadísti a o  a ei a de re er a  
 Hipòtesi i Variables: conceptes, 

característiques i formulació 

 Jordi González (Infermer. Benito Menni CASM) 

10:30 – 11:00  Pausa   

11:00 – 12:30  Disseny de la Recerca I. Classificació dels 

estudis. Població, mostreig i individu. 

Obtenció de dades 

Ferran Gil Guiñón (Infermer. Benito Menni 

CASM) 

12:30 – 14:30  Disseny de la Recerca II. Classificació dels 

estudis. Població, mostreig i individu. 

Obtenció de dades 

Isabel Feria (Infermera. Benito Menni CASM) 

5 DE MAIG 

09:00 – 11:00 Tractament Estadístic amb exercicis 

pràctics I 

 Joaquim Raduà (Psiquiatre i estadístic. 

FIDMAG Hermanas Hospitalarias) 

11:00 – 11:30  Pausa   

11:30 – 13:30 Tractament Estadístic amb exercicis 

pràctics II 

 Raymond Salvador (Biòleg i estadístic. 

FIDMAG Hermanas Hospitalarias) 

13:30 – 14:30 Pro le es d’Estadísti a. Apli a ilitat 
dels conceptes adquirits 

 Joaquim Raduà  i Raymond Salvador 

(FIDMAG Hermanas Hospitalarias) 

12 DE MAIG 

09:00 – 11:00 Gestió i tractament de referències 

bibliogràfiques 

 Marta Martín (Psiquiatra. FIDMAG 

Hermanas Hospitalarias) 

11:00 – 11:30  Pausa   

11:30 – 13:30 Comunicacions i presentacions 

científiques. Medis audiovisuals 

 Mari Carmen Vilchez (Infermera. Benito 

Menni CASM) 

13:30 – 14:30 Propostes per nova recerca en 

infermeria. Cloenda 

 Carmen Fuentelsalz (Infermera. Hospital 

Vall d’He o ) 

 

Acreditació pel Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries, 

Comissió de Formació Continuada del SNS en 

tràmit (acreditat al 2016 amb  4,1 crèdits). 

OBJECTIUS 

Aquest curs té com a objectiu dotar als professionals de 

l’à it de l’assistè ia sa ità ia de tots el Ce t es de 
Germanes Hospitalàries, especialment al personal 

d’i fe e ia,  de o eptes àsi s de etodologia de la 
i vestiga i  i d’estadísti a pe  a la seva apli a i  e  
e e a i e  l’ela o a i  de p oje tes. 

 

Vol ser un curs teòric-pràctic per introduir als personal 

d’i fermeria, treballadors socials, terapeutes, educadors i 

altres professionals interessats, en aquells aspectes 

necessaris per a fer una  recerca de qualitat, com són el 

disse  i i ial d’u  p oje te d’i vestiga i , la e ollida i 
anàlisi de les dades i la presentació de resultats, 

l’a o datge d’est atègies etodol gi ues pe  du  a te e 
u a i vestiga i  sego s el p op sit de l’estudi, i te p eta  
els resultats i fer presentacions científiques. 

 

Ta atei  es vol ap ofita  l’e pe iè ia dels p ofessio als 
de la Institució i fer una formació més pràctica en aspectes 

d’estadísti a àsi a 

 

 

METODOLOGIA 

Classes teòriques amb material audiovisual i pràctiques 

tutelades. 

 

Pe  les lasses es e ue i à l’ús d’o dinador, aquells que 

disposin de portàtil és convenient que el portin. Els 

portàtils hauran de tenir instal·lat l’E el, ve si  o 
starter, per a Windows 

 
LLOC 

CONTACTE 

FIDMAG – Germanes Hospitalàries 

Research Foundation 

docencia@fidmag.com 

Tfn. 936529999 Ext 1487 

 

Sala de Docència Centre de Treball de Barcelona 

(Hospital de Sant Rafael), antigues Oficines Provincials 

Passeig de la Vall d’He o ,  

08035 Barcelona 

 


