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PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

 
 

 DADES GENERALS 

 
     
Nom de l’assignatura :    Metodologia de Investigació Clínica 
 
Codi: 571767 
   
Tipus :  Obligatòria 
      
Impartició: Segon semestre 
     
Departaments implicats :  Ciències Clíniques 
 
Nom del professor coordinador :  Victor Moreno 
 
Membres de l’equip docent:  Esteve Fernández, Josep Ma Arnau, Antoni Vallano 
 
Crèdits ECTS :   6 
 
Hores estimades de l’assignatura :   

 Hores presencials (seminaris): 6  

 Hores activitats campus virtual: 130 

 Hores tutoria treball de recerca: 14 
 

   Prerequisits per cursar l’assignatura  

 
Els comuns per el màster. 

 

  Competències que es desenvolupen en l’assignatura  

 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS INSTRUMENTALS EN L’APRENENTATGE DE L’ASSIGNATURA. 
 
G15: Obtenir i interpretar la informació continguda en un projecte de recerca 

biomèdic. Tabular i resumir dades. Analitzar de dades amb 
ordinador. Analitzar mesures epidemiològiques de freqüència de la malaltia i associació a factors de 
risc. 

G16: Avaluar de forma crítica un protocol d'assaig clínic i articles descrivint els resultats. Dissenyar d'un 
full de consentiment informat. Utilitzar tècniques de 
metanàlisis per combinar resultats d'estudis i avaluar l'heterogeneïtat entre estudis possibles biaixos
. 

G17: Realitzar una lectura crítica de treballs científics. Saber escriure i comunicar treballs científics 
G18: Dissenyar i elaborar un projecte de recerca clínic-biològic. 
 

                

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura  

 
En finalitzar la matèria l'alumne haurà de ser capaç de: 
 

 Conèixer les proves estadístiques i seleccionar les adequades per a realitzar anàlisis concrets. 

 Interpretar intervals de confiança i p-valors 

 Identificar els tipus de disseny epidemiològic, les seves fortaleses i limitacions 

 Identificar els criteris de causalitat en epidemiologia 



 Establir els elements de disseny d'un assaig clínic 

 Determinar els elements d'ètica en investigació clínica 

 Conèixer les característiques d'una metanàlisi, criteris de qualitat 

 Estructurar un article científic. Aspectes a incloure en cada apartat. 

 Estructurar un projecte científic. Aspectes a incloure en cada apartat. 

 
 

Bloc temàtic o de continguts de l’assignatura  

 
Bioestadística 

 Estadística descriptiva 

 Elements de probabilitat i aplicació a la interpretació de proves diagnostiques 

 Estimació de paràmetres i càlcul d'intervals de confiança 

 Proves d'hipòtesis estadístiques 

 Comparació de proporcions 

 Comparació de mitjanes 

 Correlació i regressió 

 Anàlisi de supervivència 

 Anàlisi multivariant 
 
Epidemiologia 

 Mesures de freqüència de la malaltia 

 Tipus de disseny epidemiològic 

 Estudis descriptius 

 Estudis ecològics 

 Estudis de casos i controls 

 Estudis de cohorts 

 Causalitat 
 

Assaig Clínic Controlat 

 Fases de l'assaig clínic 

 Protocol de l'estudi 

 Criteris de selecció i exclusió. Tipus d'estudi 

 Dissenys 

 Aleatorització 

 Emmascarament 

 Mesures de resultats 

 Tipus d'anàlisi. Intenció de tractar. 
 

Ètica en la investigació 

 Consentiment informat 

 Protecció del pacient 

 Estudis en poblacions especials 
 

Recerca bibliogràfica 

 Bases de dades biobliogràfiques 

 Impact Factor i altres index bibliomètrics 

 Programes de gestió de referències 
 

Lectura crítica de la literatura 

 Criteris per a la lectura crítica d'articles 

 Criteris per a la lectura crítica d'articles amb dissenys observacionals 

 Criteris per a la lectura crítica d'articles experimentals i assaigs clínics 

 Criteris per a la lectura crítica de revisions sistemàtiques i metanàlisi 
 

Escriptura científica i publicació d'articles 

 L'estil d'escriptura 

 L'article original: títol i el resum 

 El text principal. El format IMRD. Introducció, Mètodes, Resultats, Discussió 

 Altres seccions de l'article original 

 L'article de revisió. Revisió narrativa, revisió sistemàtica i metanàlisi 

 Com publicar un article científic: elecció de la revista 

 Preparació final del manuscrit 

 El procés editorial 



 Aspectes ètics en la publicació científica 
 

Elaboració de projectes científics 

 Els antecedents i l'estat actual del tema 

 La bibliografia 

 Les hipòtesis 

 Els objectius 

 La metodologia 

 Els resultats esperats 

 Les limitacions anticipades i riscos. Plans de contingència 

 Els aspectes ètics 

 El pressupost 

 El resum 
 

Comunicació dels resultats 

 Habilitats de comunicació, parlar en públic. 

 Estructura del missatge 

 Elements de suport 

 Preparació de presentacions orals 

 Preparació de llocs web 

 Elements multimèdia 

 

  

Metodologia i organització general de l’assignatura 

 
Els temes es tractaran seqüencialment amb la següent estructura: 

 Documentació i activitats d’aprenentatge al campus virtual sobre cada tema a realitzar durant la 
setmana 

 Seminaris presencials al finalitzar cada bloc temàtic on es revisaran els continguts i resoldran dubtes 

 Tutories i fòrums online i presencials 

 
Avaluació 

 

Realitzar les activitats proposades al campus virtual. El aprovat està un un 80% de les activitats. 
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Software de análisis estadístic: G-Stat  http://www.e-biometria.com/g-stat 
 
Software para gestión de bibliografia: RefWorks http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420 
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