
PROFI232
Títol 
activitat

Bioestadística bàsica i avançada per a Fisioterapeutes

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per

Cristina Adillón i Eva Andrés

Hores a 
certificar

18

Places 25
Dates: 30 i 31 de març
Hora: De 9,30 a 14 h i de 15 h a 20 h
Lloc:  Unitat Docent Hospital Sant Joan de Reus
Dia 30: Aula A16 (9,30-14) Aula A18  (15-20)
Dia 31: Aula A18 (9,30-14 i 15-20)

 

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

La formació dels Fisioterapeutes de qualitat  requereix que el professorat  estigui

preparat per a tutoritzar els estudiants a l’hora de realitzar els seus Treballs Fi de

Grau (TFG), Treballs de Fi de Màster (TFM) i tesis doctorals. Per aquest motiu  la

Universitat hem d’estar preparats per respondre les exigències de les agències de

qualitat en quant al percentatge de professorat preparat per dur a terme aquesta

tasca.

A més a més, la recerca en Fisioteràpia té determinades peculiaritats relacionades

amb els  característiques inherents  amb les  tècniques físiques  i  mecàniques que

utilitzem, com per exemple la dificultat de un estudi a doble cec.

Per aquests motius el curs té l’objectiu de formar al professorat de la Unitat de

Fisioteràpia de forma específica en la seva àrea en el disseny d’estudis, l’anàlisi

descriptiu univariant i multivariant amb el programa R.

OBJECTIUS

Els objectius del curs són:

- Reforçar la utilització  de 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.

- Reforçar els coneixements bàsics de l’estadística i els conceptes d’estadística
descriptiva, inferencial i multivariant.

- Saber utilitzar el programa estadístic R.



CONTINGUTS

- Introducció a la bioestadística en ciències de la salut.

- Estadística descriptiva:

o Conceptes bàsics d’estadístic

o Disseny d’estudis

o Recollida d’informació

o Paràmetres de centralització, dispersió i posició

o Representacions gràfiques

- Inferència estadística:

o Mostratge

o Càlcul mostral

o Tipus de contrast d’hipòtesis

o Proves d’hipòtesi: paràmetres i no paramètriques

o Grau de significació

- Models multivariants:

o Model de regressió lineal simple

o Model de regressió lineal múltiple

o Model de regressió logística binomial

o Models multinivell

- Programes d’anàlisi estadístic

o R

METODOLOGIA 

Classes teòriques i classes pràctiques:

Teòriques: 

- Exposició de la introducció a la bioestadística en ciències de la salut

- Exposició de disseny d’estudis

- Exposició de l’estadística descriptiva

- Exposició de la inferència estadística

- Exposició models multivariants



DESTINATARIS 

Fisioterapeutes professors URV i de centres de pràctiques vinculats.


