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Dades generals 

 Descripció: L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’alumne les eines necessàries per a 
l’aplicació del mètodes estadístics a les ciències de la salut. 

 Crèdits ECTS: 6 Bàsica. 
 Idioma principal de les classes: Català / Castellà. 
 S’utilitza oral la llengua anglesa en l’assignatura: Gens (0%). 
 S’utilitzen documents en llengua anglesa: A vegades (20%). 
 Durada: Semestral (1

er
 Semestre). 

 Curs: 2º. 
 Professorat: Dr. VICENTE BELTRAN GARRIDO. 

Competències 

 

Competències transversals: 

B2- Resoldre problemes complexos de forma efectiva al camp de la fisioteràpia. 

B5- Treballar en equip de forma col·laboradora i amb 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 forma oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV  

 

Competències específiques: 

A15- Utilitzar les metodologies d’investigació i avaluació que permeten la integració de perspectives 
teòriques i experiències d’investigació en el disseny e implantació d’una fisioteràpia efectiva. 

A16- Discutir les teories en las que 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 de la salut-malaltia. 

 

Objectius d’aprenentatge  

1. Conèixer els aspectes teòrics més importants de l'estadística descriptiva i inferencial. 
2. Seleccionar el test estadístic més adequat en funció del disseny de la investigació. 
3. Aplicar els diferents tests estadístics amb el programari estadístic de lliure distribució JASP. 
4. Interpretar els principals indicadors estadístics obtinguts. 

 

Continguts 

1. Introducció a l’estadística en ciències de la salut. 
2. Estadística descriptiva. 
3. Estadística en la planificació i avaluació de la investigació. 

3.1. Probabilitat. 
3.2. Mesura de l’efecte. 

BIOESTADÍSTICA 
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3.3. Potència estadística. 
4. Estadística inferencial paramètrica i no paramètrica. 
5. Diferències entre grups. 
6. Associació entre variables. 
7. Predicció de variables. 
8. Validesa i fiabilitat. 
 

Activitats 

 

Tipus de activitat Hores amb professor Hores sense professor Total 

Sessions magistrals 23 35 58 

Seminaris 24 35 59 

Treball tutoritzat 7 20 27 

Exàmens 6 0 6 

Total 60 90 150 

 

Metodologies docents 

Sessions magistrals 

Resolució de casos (grup) 

Seminaris 

Pràctiques 

Avaluació 

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

Avaluació i qualificació 

Activitats d’avaluació 

 

 

Activitat 
d’avaluació 

Competències Descripció de l’activitat % 

AE1 
B2 B6 

C2 C3 C4 
A15 A16 A20 

Examen tipus test de preguntes curtes 
(estadística descriptiva i relació entre variables) 

33,33 

AE2 
B2 B6  

C2 C3 C4 
A15 A16 A20 

Examen tipus test de preguntes curtes 
(diferències entre grups 1) 

33,33 

AE3 
B2 B6  

C2 C3 C4 
A15 A16 A20 

Examen tipus test de preguntes curtes 
(diferències entre grups 2) 

33,33 
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Qualificació 

Avaluació continua (AE1 + AE2 + AE3). 

La nota final de l’assignatura vindrà dada pel sumatori de AE1 + AE2 + AE3. 

La part de l’examen tipus test constarà de 4 opcions possibles i una única opció correcta. Les respostes 

correctes puntuaran +1 punts, les respostes incorrectes puntuaran -0,33 punts i les respostes no 

contestades puntuaran 0 punts. 

La mitjana de les activitats d’avaluació AE1 + AE2 + AE3 ha ser igual o superior a 5 punts sobre 10 per a 

poder aprovar l’avaluació continua. En cas contrari, l’alumne haurà de presentar-se l’avaluació final. 

Si l’alumne renuncia o no acompleix els requisits de l’avaluació continua únicament optarà a l’avaluació 

final (examen únic). 

Avaluació final. 

L’estudiant també té la possibilitat de realitzar un únic examen teòric-pràctic que representarà el 100% 

de la nota. Serà imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 sobre 10 en aquesta activitat 

per a aprovar l’assignatura. 

Criteris específics de la nota No Presentat: 

Es considera un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació final no havent superat 

l’avaluació continua.  
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Assignatures recomanades 

 Treball final de grau. 

 


