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Dades generals   

 Descripció:    ecti  de l assi nat ra és  amiliarit ar-se am  la recerca i en t tes les 
eta es   e c n i  ren  n  r  ecte de recerca, a  rans trets   denti icaci  d  n  r  lema   
  esti  d inter s,   rm laci  d  na  i  tesi,  issen  d  n  r  ecte  er a   sar a  r  a la 
hipòtesi, Definició dels objectius (què farem), Definició dels mètodes (com ho farem), 
Anàlisi i discussió dels resultats, Elaboració d'un pressupost i cerca de finançament i 
Difusió (i capacitat de defensa) dels resultats.  

Es treballarà de manera indi id al ( er l’anàlisi crític d’articles) i en e  i s de 4  ers nes 
(grups de recerca). Excepte una classe teòrica introductòria, l'assignatura està dissenyada 
com seminaris pràctics on, al llarg del quadrimestre cada grup haurà de desenvolupar les 
següents tasques: 

Lect ra crítica d’articles cientí ics. Mit ançant l’ex  sici  i disc ssi  d’articles d’inter s es 
pretén  amiliarit ar a l’al mne en el llen  at e cientí ic. Cada al mne  resentarà al men s 
un article. 
 
 issen  d’ n  r  ecte de recerca (Pr   sta de projecte d'interès mèdic): S'identificarà una 
qüestió d'interès biomèdic i es dissenyarà un projecte que permeti estudiar-la. En aquest 
cas el que s'ha d'elaborar és una proposta prou atractiva i fonamentada com per poder 
sol·licitar-ne finançament. 
 
Dinàmica de l'assignatura: Cada grup de recerca podrà desenvolupar les 2 parts de 
l’assi nat ra sim ltàniament i d ac rd am  l es  ema   e es  resenta a l a artat de 
continguts, tot i que tindrà 
llibertat per re-adaptar-lo segons les seves necessitats. 
 
Seminaris: Els seminaris són de 2 hores. Hi haurà una breu introducció teòrica relacionada 
amb els 
aspectes a tractar seguida de feina en equip sobre els projectes amb el suport permanent 
del professor. 
 
Exposicions orals: Periòdicament cada alumne exposarà l’article   e  a i esc llit i els 
grups de treball presentaran els avenços que hagin fet en els seus projectes. Els membres 
del grup de recerca aniran rotant per fer aquestes exposicions. L'objectiu d'aquestes 
exposicions és doble: ser capaç de transmetre 
informació científica amb claredat i recollir (i acostumar-se a encaixar) crítiques i 
suggeriments que ajudin a millorar el projecte. 
 
Idioma: Les explicacions teòriques i les exposicions per part dels grups de recerca es faran 
principalment en anglès. L'anglès serà l'idioma d'utilització preferent excepte en aquelles 
situacions en que signifiqui un impediment significatiu per a un intercanvi d'idees 
productiu. En aquest cas tothom es podrà expressar en l'idioma amb el que se senti més 
còmode i que sigui entès per la majoria. 
Donat el paper clau de l'anglès en la ciència, intentarem que el seu ús sigui creixent al 
llarg de l'assignatura 

DISSENY I GESTIÓ D’UN PROJECTE DE RECERCA 
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 Crèdits ECTS: 3 Opcional 
 Idioma principal de les classes: Anglès/ Català / Castellà 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: 40% 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa:  90% 
 Durada: Quadrimestral (2n Semestre) 
 Curs: 3er i 4t 
 Professorat: Xavier Franch Marro  

Competències 

Competències específiques: 
A15- Utilitzar les metodologies d'investigació i d'avaluació que permeten la integració de 
perspectives teòriques i experiències d'investigació en el disseny i implantació d'una 
fisioteràpia efectiva. 
A27- Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia. Elaborar un Pla específic d'Intervenció de 
Fisioteràpia utilitzant habilitats de resolució de problemes i raonament clínic: d'acord amb els 
recursos disponibles; formulant els objectius d'intervenció amb l'usuari i, si escau, amb les 
persones significatives del seu entorn, recollint les seves expectatives respecte a l'atenció, 
seleccionant els protocols o procediments més adequats a l'atenció planificada i atenent els 
criteris d'adequació, validesa i eficiència. 
A35- Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura 
professional. Això inclou establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la 
professió i difondre-les en el grup de recerca, participar en el grup de recerca de l'entorn, 
difondre els treballs de recerca i les conclusions en la comunitat científica i professional, 
esta lir  r t c ls assistencials de  isi terà ia  asats en la  ràctica  er l’e id ncia cientí ica, 
fomentar totes aquelles activitats professionals que comportin la dinamització de la recerca en 
fisioteràpia. 
 
 
Competències transversals: 
B1- Aprendre a aprendre 
B3- Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, demostrant dots d'innovació i motivació per la 
qualitat. 
B4- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
B5- Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida en un equip de 
caràcter interdisciplinari mostrant habilitats en les relacions interpersonals. 
 
Competències nuclears: 
C1- Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès. 
C2- Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
C3- Gestionar la informació i el coneixement. 
C4- Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de 
la URV. 
C5- C m r metre’s am  l  tica i la res  nsa ilitat social com a ciutadà i com a professional. 
C6- Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la 
universitat. 

Objectius d’aprenentatge 

Tipus B 

B3‐ nc lcar els a antat es de la creati itat, l´en in  i la iniciativa en l´àmbit de la fisioteràpia 
Reconèixer la necessitat de la recerca per a la progressió del coneixement 
B5- Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una 
predisposició a la col·laboració 
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Fer una exposició cientí ica da ant d’ n a dit ri de c l·le  es 
B6- Actuar constructivament per afrontar els conflictes de treballar en grup 
Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge, ...) 
Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari, ...) 
Conèixer les fórmules de la comunicació escrita 
Tipus C 
C1- Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada 
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes 
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors 
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit 
conegut 
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe 
C4-Produeix un text oral gramaticalment correcte 
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç 
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa 
Produeix un text escrit gramaticalment correcte 
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric 
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa 
 

Continguts 

 

1. Classe Magistral introductòria 
Ex licaci  de la dinàmica de l’assi nat ra i de les característi  es de les d s  arts de 
l’assi nat ra a desen  l  ar. 
 
1. INTRODUCCIO AL LLENGUATGE CIENTÍFIC. 
De manera individual es  r cedirà a la ex  sici  d’articles cientí ics d’inter s a la resta de la 
classe que en farà una discussió crítica del treball. Cada alumne presentarà al menys un article. 
 
2. PROJECTE DE RECERCA. La lect ra crítica d’articles cientí ics ens  ermetrà realit ar  na 
 r   sta de recerca. En  rimer ll c s’identi icarà  na qüestió d’inter s  i m dic i es 
dissenyarà un projecte que permeti estudiar‐la. En a  est cas el   e s’ a d’ela  rar és  na 
proposta per   der s l··licitar  inançament. T ts els  r  s de recerca tre allaran sobre la 
mateixa qüestió mèdica o diferent. 
 
2. Familiarització i anàlisi crítica de la literatura científica. No tot el que es publica és del tot 
cert. 
1.  denti icaci  de l’   ecti  de l’est di 
2. Presentaci  de l’article 
3. Anàlisi Crític de les dades i els resultats 
5. Cada alumne treballa en un article diferent 
 
3. Disseny d’un Projecte de Recerca 
Es planteja una proposta clínicament rellevant.  Realista però no només limitada a allò que 
podem fer nosaltres mateixos. Un cop elaborada la proposta de projecte, la part executiva 
consistirà en identificar una font de finançament i preparar la proposta per sol·licitar‐l . 
1.  denti icaci  d’ na qüestió. d’inter s  i m dic. 
2. Formulació d’ na  i  tesi clínicament relle ant 
3. Identificació de convocatòries de finançament dels projectes 
4. Ela  raci  d’ na  r   sta 
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4. Parts d’un projecte de Recerca 
1.Objectius 
2.Mètodes 
3. Mida de la  mostra 
4. Pla de treball 
5. Consideracions ètiques 
6. Pressupost 
 
5. Exposició i revisió crítica d’articles científics projectes 
Es faran exposicions orals on es durà a terme la revisió crítica dels articles proposats i que 
prèviament hauran llegit tots els alumnes. En aquestes sessions els alumnes analitzaran la 
recollida de dades, la seva anàlisi i la interpretació dels resultats així com la seva rellevància en 
el camp. 
 
6. Exposició periòdica del progrés fet en el projecte amb l'objectiu de incorporar‐hi millores. 
Es faran exposicions orals on es durà a terme la revisió crítica de la rellevància clínica del 
projecte proposat i de l'estratègia dissenyada per aconseguir‐ne finançament. 
 
7. Defensa final dels projectes S'exposaran i defensaran els projectes de Recerca davant un 
tribunal format per tres professors. 
 

Activitats 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Classes magistrals 2 0 2 

Seminaris 14 25 39 

Atenció personalitzada 1 0 1 

Activitat introductòries 1 0 1 

Presentació/ Exposicions 12 20 32 

Total 30 35 75 

 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’ eter  eneïtat de l’al mnat. 
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Avaluació i qualificació 

Activitats d'avaluació 

Activitat 
d’avaluació 

 
Competències 

 
Descripció de l'activitat  

% 

Seminaris  

B1 

B3 

B7 

B19 

B23 

C1 

C4 

Durant els seminaris s'avaluarà 

l'actitud i la participació 

de cada estudiant en el progrés dels 

projectes de recerca. 

 
 
 
 
 
 

70% 

Presentacions 

B1 
B3 
B7 

B19 
B23 
C1 
C4 

 

Les presentacions inclouen 

l'exposició dels articles així 

com dels avenços fets en els dos 

projectes de recerca i la 

seva exposició i defensa dels 

projectes finals. 

Altres 

A1, B1,C2  L'assistència és bàsica en aquesta 

assignatura. No podrà 

ser mai inferior al 80% i les 

absències hauran d'estar justificades. 

 
 

30% 

 

 

Qualificació 

Avaluació continuada: 

Avaluació: L'avaluació és continuada. S'avaluarà el progrés dels projectes a partir de les 
exposicions periòdiques i de la feina feta durant els seminaris. Hi haurà una avaluació final on 
es presentaran els projectes definitius. 
Nota final: Assistència: 30%, Participació activa als seminaris i exposicions periòdiques: 30%, 
Ex  sici  d’ n article  20% i Pr  ecte de Recerca  inal  20% 
L'assistència és obligatòria i, per superar l'assignatura, no podrà ser mai inferior al 80%. 

Avaluació Final –  

Només es podran presentar a la segona convocatòria aquells alumnes que havent assistit 
almenys a un 80% de les classes i havent participat satisfactòriament en l'elaboració de les dos 
parts de l’assi nat ra, n  s  erin la  resentaci  dels mateix s. En a  est cas, la se  na 
convocatòria consistirà en tornar-los a defensar. 
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Recomanacions 

 
L’an l s serà l’idi ma d’ tilit aci   re erent exce te en a  elles situacions en que signifiqui un 
im ediment si ni icati   er a  n intercan i d’idees  r d cti . En a  est cas t t  m es   drà 
ex ressar en l’idi ma am  el   e se senti més c m de i   e si  i ent s  er la ma  ria.   nat 
el  a er cla  de l’an l s en la ci ncia, intentarem que el seu ús sigui creixent al llarg de 
l’assi nat ra. 


