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Dades generals   

 Descripció: Aplicació dels mètodes estadístics a les Ciències de la Salut.  
 Crèdits ECTS: 6 Bàsica 
 Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa:  Gens (0%) 
 Durada: Quadrimestral 
 Curs: 2n 

Competències 

Competències específiques: 
A15- Utilitzar les metodologies de investigació i d’avaluació que permeten la integració de perspectives 
teòriques y experiències d’investigació en el disseny i implantació d’una fisioteràpia efectiva. 
A16- Discutir les teories en què es basen la capacitat de resolució de problemes i el raonament clínic. 
A20- Analitzar els conceptes fonamentals de la salut, els sistemes de salut i nivells assistencials i 
l’Epidemiologia. Desenvolupar la Fisioteràpia en el procés salut-malaltia. 
 
Competències transversals: 
B2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la fisioteràpia. 
B5- Treballar en equip de forma col·laboradora i responsabilitat compartida en un equip de caràcter 
interdisciplinari mostrant habilitats en les relacions interpersonals.  
B6- Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit 
tècnic concrets. 
 
Competències nuclears: 
C2- Utilitzar de forma 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 las dues llengües oficials de la URV. 
 

 

Resultats d’aprenentatge 

1. Conèixer els conceptes bàsics de l'estadística. 
2. Conèixer la teoria de la probabilitat. 
3. Conèixer els conceptes d'estadística inferencial. 
4. Conèixer el concepte de correlació i regressió lineal simple. 
5. Escollir una mostra representativa. Identificar i classificar els diferents tipus de variables. 
6. Conèixer les distribucions teòriques per a variables aleatòries. 
7. Saber utilitzar la calculadora científica i els programes de programari estadístic ACCESS i SPSS. 
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Continguts 

 

 
1 – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.  
1.1. Conceptes bàsics d’estadística 
1.2. Tipus de variables 
1.3. Recollida d’informació 
1.4. Variables de tendència central 
1.5. Variables de dispersió 
1.6. Paràmetres de posició 
1.7. Representació gràfica 
 
2- PROBABILITAT 
2.1. Experiments aleatoris. 
2.2. Esdeveniments  
2.3. Definició axiomàtica de la probabilitat 
2.4. Fórmula de Laplace 
2.5. Probabilitat condicionada 
2.6. Fórmula de Bayes i de les probabilitats totals.  
2.7. Proves de diagnòstic. 
 
3- VARIABLES ALEATÒRIES:  
3.1. Tipus de variables aleatòries.  
3.2. Distribució de probabilitat de variables aleatòries discretes.  
3.3. Esperança i variància.  
3.4. Distribució binomial.  
3.5. Distribució de Poisson.  
3.6. Distribució de probabilitat de variables aleatòries contínues.  
3.7. Esperança i variància.  
3.8. Distribució normal.  
3.9. Altres tipus de distribucions.  

 
4- INFERÈNCIA ESTADÍSTICA:  
4.1. Mostratge, mostres i estadístiques. 
4.2. Distribució de probabilitat de variables aleatòries discretes.  
4.3. Distribucions en el mostratge.  
4.4. Concepte d'estimador.  
4.5. Estimació de proporcions i de mitjanes: intervals de confiança. 

 
5- INFERÈNCIA ESTADÍSTICA II:  
5.1. Contrastos d'hipòtesis i tipus 
5.2. Contrastos sobre proporcions i mitjanes.  
5.3. Tipus d’errors.  
5.4. Potència de la prova i grau de significació. 

 
6- CORRELACIÓ I REGRESSIÓ:  
6.1. Variable bidimensional.  
6.2. Taules de doble entrada.  
6.3. Representació gràfica.  
6.4. Regressió lineal simple.  
6.5. Correlació lineal.  
6.6. Recta de regressió. 
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Activitats 

 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Sessions magistrals 23 35 58 

Seminaris 24 35 59 

Treball tutoritzat 7 20 27 

Examens 6 0 6 

Total 60 90 150 

    

 

Metodologies docents 

Classes magistrals 

Resolució de casos (grup) 

Seminaris (anàlisis de moviments) 

Pràctica 

Avaluació 

 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’heterogeneïtat de l’alumnat. 

 

Avaluació i qualificació 

 

 

Activitats d'avaluació 

 

 

 

 
 

Activitat 
d’avaluació 

Competència Descripció de l’activitat % nota 

Activitats 
recollides a 
classe 

A15 
B2 
C2 

Exercicis treballats a classe.  10 

EXAMENS 
PARCIALS 

A4  
 

- Examen 1 Estadística descriptiva (10%) 
- Examen 2. Estadística inferencial (10%) 
- Examen 3. Correlació i regressió (10%) 

30 

EXAMEN 
 

A4  
 

Examen teòric i pràctic.  60 
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NOTA AVALUACIÓ CONTINUADA 
La nota final de l’avaluació continuada  
 
 
Exàmens parcials: 30% 
 

Es realitzaran 3 exàmens parcials de: estadística descriptiva, estadística inferencial i correlació i 
regressió. Cada un d’ells tindrà un valor de 10% de la nota final. Per poder optar a l’avaluació 
continuada, la mitjana de les notes dels exàmens haurà de ser superior a 4,5. En cas contrari a 
l’alumne/a li quedarà suspesa l’avaluació continuada i haurà de presentar-se a examen final en 
segona convocatòria. 

 
Examen : 60% 
 

A l’examen caldrà obtenir una nota superior o igual a 4 per poder sumar la resta de notes. En 
cas que la nota obtinguda sigui inferior a 4 l’alumne/a s’haurà de presentar a examen final en 
segona convocatòria. 
 

Exercicis d’avaluació recollits a classe: 10% 
 

Durant el curs s’aniran recollint exercicis que es faran a classe. La nota podrà ser APTE/NO 
APTE/ NO PRESENTAT. El lliurament dels exercicis serà presencial. Si no es lliura l’exercici la 
nota d’aquest exercici serà un NO PRESENTAT. Per poder seguir l’avaluació continuada 
l’alumne/a haurà de obtenir un 80% d’APTES sobre el total d’exercicis demanats durant el curs. 
En cas de no disposar del 80% d’aptes l’alumne s’haurà de presentar a examen final en segona 
convocatòria. 
 
La nota d’aquesta part serà proporcional al nombre d’aptes obtinguts, i oscil·larà entre 1 punt, 
en aquells alumnes que tinguin 100% d’aptes i 0,8 en els alumnes amb un 80% d’aptes. 

 
Qui hagi aprovat l’assignatura amb l’avaluació continuada no caldrà que es presenti a l’examen final. 
 
 
EXAMEN FINAL 
 
En cas que no s’hagi superat l’avaluació continuada l’alumne s’haurà de presentar a l’examen final que 
constarà d’exercicis a resoldre que poden incloure alguna pregunta teòrica. 
 
En aquest cas la nota final serà la obtinguda en l’examen final (100%) 
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