
METODOLOGIA DE LA RECERCA PER A RESIDENTS 2023 – 2a edició 

DURADA: 20 hores (5 dies x 4 hores)  

LLOC:  Sala d’actes de l’Hospital Municipal de Badalona 

  Via Augusta, 9-13 (soterrani), Badalona 

Aula d’informàtica (Sessió 2, 14/03/2023) 
Unitat Docent Germans Trias i Pujol - Facultat de Medicina (UAB) 
Campus Can Ruti - Crta. Can Ruti·Camí Escoles, s/n. Badalona 

HORARI: 15:30h-19:30h 

DATES: 2a edició: 7,14,21 i 28 de març i 4 d’abril de 2023 
 

OBJECTIUS 

Segons el Programa Oficial de l'Especialitat de Medicina i Infermeria d'Atenció Familiar i 

Comunitària els residents han d’adquirir els coneixements bàsics per dissenyar un projecte de 

recerca. 

Aquest curs té per objectius donar contingut metodològic teòric i facilitar que els residents 

elaborin una primera proposta d’un projecte de recerca  

 

DESTINATARIS 

Residents de medicina i infermeria familiar i comunitària  

CONTINGUTS 

Sessió 1. Perquè necessitem fer recerca. Preguntes de recerca 

Docent: Pere Toran 

Elements fonamentals del mètode científic 
Preguntes de recerca. Generació d'idees de recerca. 
Abordatge qualitatiu vs quantitatiu. 
Fases inicials i pla general d'un projecte d'investigació. 
Causalitat 
Mètode inductiu I mètode deductiu 
Marc conceptual i hipòtesi 

 
 

Sessió 2. Recursos bibliogràfics  -  Sessió pràctica 

Docent: Guillem Pera i Josep Ma Manresa 

Cerca d'informació bibliogràfica.  
Gestors de referències bibliogràfiques. Mendeley 

    
 

Sessió 3. Mesures i conceptes bàsics d’epidemiologia. Classificació del tipus d’estudi 

Docent: Núria Montellà i Guillem Pera 

Classificació dels dissenys epidemiològics.   
Disseny d'estudis descriptius: estudis de prevalença. 
La mesura: Tipus de variables, instruments i unitats de mesura.  
Concepte de biaix, validesa i fiabilitat.  
Mesures de freqüència: prevalença, incidència 



Disseny bàsic de qüestionaris 
   

Sessió 4. Estudis observacionals analítics. Càlcul de la mostra 

Docent: Rosa Ma García i Josep Ma Manresa 

Disseny d'estudis de cohorts  
Disseny d'estudis de casos control   
Estudis de proves diagnòstiques 
Càlcul Grandària Mostra. Pràctica: introducció GRANMO 
Població d'estudi: Població diana, població mostral. Criteris de selecció 

 
Sessió 5. Estudis epidemiològics experimentals. Recerca qualitativa. 

Docent: Guillem Pera, Eduard Moreno i Pere Torán 

Disseny d'estudis experimentals i quasiexperimentals 
Aleatorització. Recerca amb fonts de dades secundàries i registres. 
Metaanàlisi. 
L’abordatge qualitatiu 
Estudis d’avaluació econòmica 

 
    
METODOLOGIA 

 Sessions teòriques 

 Treball en grup 

 Material de reforç del contingut teòric i realització de tasques de consolidació 
setmanals 

 
AVALUACIÓ 

 Presentació de les tasques setmanals  

 Elaboració d’un document de síntesi (esborrany d’un projecte de recerca) 
 
Tant les tasques com la proposta del projecte de recerca es realitzaran en grup (segons 
agrupació per centre docent o el que s’indiqui a l’inici del curs) 

 

DOCENTS 

Tècnics de recerca de la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord (ICS) 

Rosa Ma García 
Josep Ma Manresa 
Núria Montellà 
Eduard Moreno 
Guillem Pera 
Pere Torán 
 

 

 


