
 
 
 

Objectius  
• Dotar als professionals de coneixements 
suficients per poder dissenyar un projecte de 
recerca i comunicar els resultats o preparar 
una sol·licitud per una convocatòria pública 
competitiva. 
• Crear una massa crítica d’investigadors que 
sigui capaç de generar nous projectes de 
recerca i consolidar grups i línies en un futur 
 

Metodologia 
• Les sessions s’estructuren en dos blocs 
cadascuna. Al primer bloc, el docent farà un 
plantejament teòric i en el segon bloc es 
treballaran aspectes pràctics, amb l’objectiu 
que a l’acabar el curs els alumnes hagin 
arribat al disseny d’un projecte per poder ser 
realitzat o per elaborar un protocol de recerca 
per ser presentat a convocatòries      
 

Adreçat a:  
• Metges, Infermeres i altres professionals 
sanitaris. 
 

Avaluació  
• Assistència a un mínim del 80% de les 
sessions i participació activa a les classes 
pràctiques. 
 

Recomanacions 
• És recomanable portar ordinador a totes 
les sessions i imprescindible a la segona 
sessió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA  
Dimarts, 21 gener de 2014 
NECESSITEM FER RECERCA? 
18:30-19:30 h. 
• De la idea al protocol. 
• Fases inicials i pla general d’un projecte 
d’investigació. 
19:30–21:00 h. 
• Generació d’idees. 
• El disseny de l’estudi: Hipòtesi i Objectius 
 
Dimarts, 28 de gener de 2014 
ALGÚ JA L’HA FET? 
18:30-21:00 h. 
• Fonts d’informació i estratègies de cerca 
bibliogràfica 
• Recursos documentals a internet. 
(És necessari que els alumnes portin 
ordinador) 
 
Dimecres, 29 de gener de 2014 
QUIN ESTUDI VOLEM FER? 
18:30-19:30 h. 
• Classificació dels dissenys epidemiològics. 
Estudis descriptius 
19:30–21:00 h. 
• Escrivim hipòtesi i objectius del nostre 
treball 
 
Dimarts, 4 de febrer de 2014 
COM VOLEM FER L’ESTUDI? 
18:30-19:30 h. 
• La mesura: tipus de variables, instruments i 
unitats de mesura. 
• Prevalença / Incidència / Risc. 
19:30–21:00 h. 
• Decidim el disseny. 
• Material i Mètodes: descrivim variables i 
eines per la mesura 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dimarts, 11 de febrer de 2014 
PODREM FER L’ESTUDI? 
18:30-19:30 h. 
• Hem de calcular el tamany de la mostra? 
• Significació estadística. 
19:30–21:00 h. 
• Quaderns per la recollida de dades 
 
Dimecres, 12 de febrer de 2014 
COM FAREM I COM INTERPRETAREM 
L’ESTUDI? 
18:30-19:30 h. 
• Logística de l’estudi. 
• Assignació de tasques. 
• Cronograma. 
• Protecció de dades i aspectes ètics. 
19:30–21:00 h. 
• Anàlisi de dades: conceptes d’anàlisi 
descriptiva, anàlisi bivariada. 
• Què li hem de demanar a l’estadístic? 
 
Dimarts, 18 de febrer de 2014 
QUÈ VOLEM FER AMB TOT AIXÒ? 
18:30-19:30 h. 
• Cóm presentar la recerca. 
• Diferents formes i suports per presentar la 
recerca. 
• Els articles en revistes científiques. 
• Les comunicacions a congressos o jornades. 
• Elaboració d’un resum per comunicacions. 
19:30–21:00 h. 
• Elements gràfics d’un pòster. 
• Resumir el màxim d’informació amb taules i 
gràfics entenedors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNSS  
 
BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ (amb lletra d´impremta) 
 
Nom i Cognoms  
_________________________________________ 
 
Adreça   
__________________________________________ 
 
Població   
_________________________DP_______________ 
 
 
Telèfon  ______________E‐mail_________________ 
 
Lloc de treball   
___________________________________________ 
 
Professió   
____________________________________________ 
 
Soci Filial Vallès_____Soci Altres Filials____  
 
Nº DNI                _________________ 
 
 *Es  prega  contactar  amb  la  Secretaria  de  l’Acadèmia,  per 
telèfon  o  mail,  per  fer  la  preinscripció  i  comprovar  la 
disponibilitat de les places. 
*S’haurà de fer transferència bancària al número:  
0081‐0377‐91‐0001089915  del  Banc  de  Sabadell,  indicant  el 
nom del curs i enviant a secretaria el resguard. 
vallesocci@academia.cat
 

PREU INSCRIPCIONS 
 
Socis de l´Acadèmia:  40 € 
No socis :      60 € 
Residents.     40 € 
Aturats (acreditats):  40 € 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 
 

Professorat  
COORDINACIÓ 
Dr. Pere Torán Montserrat 
Coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca 
Metropolitana Nord - IDIAP Jordi Gol 
EQUIP DOCENT 
•Tècnics de Recerca de la Unitat de Suport a la 
Recerca Metropolitana Nord. 
•Tècnics de Salut dels SAP de la Direcció 
Metropolitana Nord. 
•Professionals d’Atenció Primària amb 
experiència pràctica en recerca 
 

DATES HORES I LLOC   
21, 28 i 29 de gener i 4, 11,12 i 18 febrer 
de 2014. 
De 18,30 a 21:00 hores 
Duració: 18 hores lectives  
 

Seu de la Filial 
Josep Renom, 17-21 
08201 Sabadell 
  

PREU  

Socis de l´Acadèmia:  40 € 
No socis :      60 € 
Residents.     40 € 
Aturats (acreditats):  40 € 
 

Places limitades 
 

INSCRIPCIONS 
Josep Renom, 17-21 - Sabadell 
Telèfon - 93 748 43 98
De dilluns a divendres de 10 a 14 
Dimecres i dijous de 16 a 18 
E-mail: vallesocci@academia.cat
 
(Acreditació en tràmit) 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

   
   
   
  

CCCUUURRRSSS   DDD’’’EEEIIINNNEEESSS   
PPPRRRÀÀÀCCCTTTIIIQQQUUUEEESSS   PPPEEERRR   LLLAAA   

RRREEECCCEEERRRCCCAAA   
 
 

   
   
   

21,28 I 29 de gener i 4,11,12 i 18 
de febrer de 2014 

 
 
 

Seu Filial Vallès Occidental 
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