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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21627 - Introducció a la Investigació Qualitativa en Salut
Crèdits 0.85 presencials (21.25 hores) 2.15 no presencials (53.75 hores) 3 totals (75

hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Andreu Bover Bover
andreu.bover@uib.es

15:00h 16:00h Dimecres 24/09/2012 11/01/2013 Ed. Beatriu de
Pinós. Nª 13.

15:00h 16:00h Dimecres 03/09/2012 31/07/2013 C-201. Edifici
Guillem Cifre
de ColonyaMargalida Miró Bonet

mmiro@uib.es 11:00h 12:00h Dimecres 03/09/2012 31/07/2013 C-201. Edifici
Guillem Cifre
de Colonya

Concepción Zaforteza Lallemand
concha.zaforteza@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Optativa Quart curs Grau

Contextualització

L’assignatura d’Introducció a la Investigació Qualitativa en Salut forma part de la formació optativa en el
grau d’Infermeria. Comprèn un ensenyament complementari als continguts estudiats a la matèria de Bases
Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut (21602) de primer grau a on es va introduir als
dissenys de recerca qualitativa. D’altra banda també permeten a l’estudiant integrar els diferents continguts
sobre les experiències en salut que s’han estudiat a la resta de matèries del pla d’estudis.

En aquesta assignatura, l’estudiant podrà integrar al seu currículum els coneixements sobre les bases
metodològiques de la recerca qualitativa en salut, el seu anàlisi crític de la literatura del coneixement en
ciències de la salut i la seva aplicació en la millora de l’atenció del individus i comunitats.

Adquirir competències per dur a terme l’anàlisi crític de la literatura en recerca qualitativa es cabdal
perquè els professionals de la salut puguin fonamentar la seva pràctica clínica sobre coneixements en salut
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que han estat generats per estudis que empren aquesta metodologia de forma rigorosa i fiable, mantenint un
compromís no sols científic, sinó també ètic i polític en la prestació de cuidats de salut.

Requisits

Encara que aquesta assignatura no té cap prerequisit oficial, ja que es tracta d’una assignatura optativa i de
formació complementaria

Recomanables
A nivell acadèmic es recomana que l’estudiant de grau en Infermeria disposi de coneixements, a nivell de
grau, relacionats amb les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de forma
oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental tenir coneixements bàsics que li permetin
comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.

A nivell personal, es recomanable actituds d’interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb
la salut i la problemàtica social, compromís social i ètic, capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.

Competències

L’assignatura té el propòsit de contribuir a l’adquisició de les competències que s’indiquen a continuació,
les quals formen part del conjunt de competències establertes en el pla d’estudis del grau d’Infermeria.

Específiques
1. Capacitat per trebllar de manera cooperativa amb els propis companys i en equip (CE-8-IFM).
2. Capacitat per seguir els principis ètics i deontòlogics, així com les responsabilitats legals en el

desenvolupament profesional (CE9-INF).
3. Capacitat per reconeixer les propies limitacions i la necessitat de mantener i actualitzar la seva

competencia profesional, donant especial importancia a l’aprenentatge de manera autónoma de nous
coneixements tècniques i a la motivació per la qualitat (CE11-INF).

Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi (CG1-IFM).
2. Raonament crític (CG10-IFM).
3. Compromís ètic (CG11-IFM).

Continguts

Continguts temàtics
Unitat temàtica 1. Característiques de la recerca qualitativa en salut.
Unitat temàtica 2. Lectura crítica de la literatura de recerca qualitativa en ciències de la salut.

2.1. Pregunta de investigació

2.2. Objectius de recerca
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2.3. Perspectiva i marc teòric

2.4. Revisió de la literatura

2.5. Orientació metodològica

2.6. Participants i/o materials documentals

2.7. Recollida de dades

2.8. Rigor metodològic

2.9. Consideracions ètiques

2.10. Resultats i anàlisis de les dades

2.11. Discussió i conclusions. Implicacions per la pràctiques i polítiques en salut.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes a l’assignatura amb
l’objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d’afavorir l’autonomia i el treball personal de l’estudiant l’assignatura forma part del
projecte Campus Extens, dedicat a l’ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l’ús de la
telemàtica a l’ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació l’estudiant tindrà a
la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el/la professor/a, una calendari amb notícies
d’interès, documents electrònics i enllaços a Internet.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, el/la professor/a establirà els fonaments
teòrics, així com el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que
l’estudiant haurà d’utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Sessions monogràfiques orientades pel professorat amb participació
compartida (professorat iestudiants). De forma prèvia a la realització de
cada seminari, es facilitarà als estudiants les activitats a realitzar segons
els desenvolupament dels continguts, així com la seva avaluació.

Avaluació Informe final Grup gran (G) Presentació i defensa d'un informe final sobre la lectura crítica d'un article
d'elecció de l'estudiant d'una recerca qualitativa, amb el vist i plau del
professorat.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de cada unitat didàctica amb les seves lectures obligatòries. Preparació dels
seminaris i lectures que es discutiran i lliuraran de forma individual als seminaris. S’hi
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Modalitat Nom Descripció
inclou, a més a més, l’estudi personal per la preparació deles lectures i la realització dels
informes parcials i final.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 21.25 0.85 28.33
Classes teòriques Classe magistral 12 0.48 16
Seminaris i tallers 8.25 0.33 11
Avaluació Informe final 1 0.04 1.33

Activitats de treball no presencial 53.75 2.15 71.67
Estudi i treball autònom individual 53.75 2.15 71.67

Total 75 3 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes a l'assignatura
amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Amb el propòsit
d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'estudiant l'assignatura forma part del projecte Campus Extens
Illes, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament
universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació l'estudiant tindrà a la seva disposició una
comunicació en línia i a distància amb el professorat, una calendari amb notícies d'interès, documents
electrònics i enllaços a Internet.
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Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Sessions monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida (professorat iestudiants).

De forma prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants les activitats a realitzar segons
els desenvolupament dels continguts, així com la seva avaluació.

Criteris d'avaluació Presentació i defensa d’informes individuals sobre lectures crítiques parcials d’articles sobre investigació
qualitativa en salut.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Informe final

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Presentació i defensa d'un informe final sobre la lectura crítica d'un article d'elecció de l'estudiant d'una

recerca qualitativa, amb el vist i plau del professorat.
Criteris d'avaluació Presentació i defensa d’informes individuals sobre una lectura crítica d’un article sobre investigació

qualitativa en salut.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Relació de llibres, articles, documents bàsics i complementaris per al desenvolupament del treball dels
estudiants.

Bibliografia bàsica

* Abad E, Calderón C, Castillo MD, Pujalte ML, Ruzafa M. Lectura crítica de una investigación cualitativa
en salud.

* Zabalegui A. Más allá del dualismo cualitativo-cuantitativo. Enf Clin 2002; 12 (2): 74-9.
* Calderón C. Criterios de calidad en la investigación cualitativa en salud (ICS): Apuntes para un debate

necesario. Rev Esp Salud Pública 2002; 76: 473-82.
* Conde F, Pérez Andrés C. La investigación cualitativa en Salud Pública. Rev Esp Salud Pública 1995;

69: 145-9.
* Iñiguez Rueda L. Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales. Atención

Primaria;1999; 23(8):496-502.
* Abad E, Monistrol O, Altarribas E, Paredes A. “Lectura crítica de la literatura científica”. Enf Clin 2003,

13 (1): 32-40.
* Gálvez A. Enfermería basada en la evidencia. Cómo incorporar la investigación a la práctica de los

cuidados. Granada. Fundación Index. 2001.
* Gálvez-ToroA.Lectura crítica de un estudio cualitativo interpretativo. Index de Enfermería, 2003; 42:39-43

Bibliografia complementària

* Dreher M. Los métodos de investigación cualitativa desde el punto de vista del revisor. En: Janice M.
Morse (Ed.), Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa (pp. 355-373). Publicaciones
Universidad de Alicante; 2005.

* Sandelowski M, Barroso J. Reading qualitative studies. International Journal of Qualitative Methods 2002;
1 (1), Article 5.
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* Dixon-Woods M, Shaw RL, Agarwal S, Smith JA. The problem of appraising qualitative research. Qual
Saf Health Care 2004; 13: 223-5.

* Gálvez-Toro A. Clasificación de las evidencias por su diseño y utilidad. La investigación secundaria
cualitativa. Index de Enfermería, 2003; XII (43): 45-9.

* Ingham-Broomfield B. A nurses’ guide to the critical reading of research. Australian Journal of Advanced
Nursing 2008; 26 (1): 102-109.

Altres recursos


