
+ continguts

0 Tipus de disseny: experimentals i observacionals.

0 Metodologia de l'assaig clínic.

0 Formulació de la hipòtesi de treball: superioritat i no-

inferioritat.

0 Població i mostra. Càlcul de la grandària de la mostra.

0 Selecció del grup control. Emmascarament.

0 Assignació aleatòria.

0 Mesura de l'efecte. Tipus de variables.

0 Elaboració del protocol i del quadern de recollida de dades.

0 Aspectes ètics i legals en la investigació clínica. Normes de 

Bona Pràctica Clínica.

0 Aspectes operatius d'un assaig clínic des de el seu disseny 

fins l'elaboració de l'informe final.

0 La seguretat dels subjectes participants en l'assaig clínic. 

Gestió dels aconteixements adversos.

0 Tipus d'assaigs clínics: encreuats, paral·lels, factorials, 

seqüencials.

0 Informatització i gestió de les dades.

0 Poblacions d'anàl is i .  Tractament de pèrdues i  

abandonaments.

0 Anàlisi de les dades: explotació descriptiva, aplicació de les 

proves de significació estadística. Intervals de confiança. 

Anàlisis intermitjos.

0 Interpretació de resultats. Diferències estadísticament 

significatives versus diferències clínicament rellevants.

0 Elaboració de l'informe final d'un assaig clínic. Publicació dels 

resultats.

0 Característiques diferencials dels assaigs clínics en las 

principals àrees terapèutiques.

+ presentació

+ objectius

+ direcció i coordinació

La investigació clínica cada cop està més lligada a l'assistència 

mèdica i moltes vegades tenim carències en aspectes relacionats 

amb el disseny i l'anàlisi d'un projecte concret, tant observacional 

com experimental. A més contínuament estem interpretant 

resultats que incorporem a la nostra pràctica diària, i sens dubte 

l’entrenament en la lectura crítica d’articles cientifics ens ajudarà a 

un millor coneixement dels aspectes metodològics.

Millorar els coneixements i adquirir les habilitats bàsiques per 

dissenyar, planificar l'anàlisi estadístic i la interpretació de projectes 

d'investigació clínica. 

Sessions teòriques i discussió de casos pràctics.

Rosa Morros. Farmacòloga clínica. SAP Santa Coloma de 

Gramenet. ICS. Departament de Farmacologia, Terapèutica i 

Toxicologia. UAB.

Ferran Torres. Farmacòleg clínic. Departament de Pediatria, 

Ginecologia, Obstetrícia i Medicina Preventiva. UAB.

Professionals de la medicina (metges especialistes o en formació, 

farmacèutics i altres) amb interès en dur a terme projectes 

d'investigació clínica.

+ metodologia

+ destinataris



Curs sobre

Curs 2003-2004

DISSENY I ANÀLISI EN 

INVESTIGACIÓ CLÍNICA 

Centre Avançat de Formació i de Serveis en
Ciències de la Salut i de la Vida

Full de preinscripció

Disseny i anàlisi en 

Nom
Cognoms

Institució o 
empresa

Titulació

Càrrec

Adreça
Particular

Telèfon Fax

E-mail

Codi 
Postal Localitat

Data 
Naixement DNI

En el moment de formalitzar la preinscripció cal presentar la butlleta degudament 
emplenada, fotocòpia del DNI i abonar la quantitat de 120 € que seran considerats com 
un pagament a compte de la matrícula. S’hauran de lliurar, a:

Secretaría de la Fundació Doctor Robert
Sant Antoni Maria Claret, 171
08041-Barcelona
Telèfon 93 433 50 04   Fax 93 433 50 06
e-mail: fdrobert@fdrobert.org
www.fdrobert.org

Forma de pagament de la preinscripció:

0 Xec bancari a nom de la Fundació Doctor Robert

0 Efectiu

0 Transferència bancària: Caixa de Catalunya: 2013.0692.87.0201603055

Imprescindible indicar nom, cognoms i títol del curs

Barcelona,              de                                       de                      

Signatura:

En compliment amb les obligacions de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades personals, “les dades personals d’aquesta 
sol·licitud s’inclouran en un fitxer del qual es titular la Fundació Doctor Robert, que s’utilitzará únicament per a informar de l’oferta de cursos, si 
ho desitja vosté té dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per fax (93 433 50 16), o per e-mail (fdrobert@fdrobert.org)

+ duració

+ calendari

 

+ horari

+ titulació acadèmica

+ avaluació

+ matrícula

+ preinscripció

+ nombre màxim de participants

+ lloc de realització

El curs té una durada de 40 hores lectives. 

3, 10, 17, 24 i 31 de març, 14, 21 i 28 d’abril, 5 i 12 de maig de 2004

Assistència al 80% de classes teòriques i presentació d'un 

projecte d'investigació clínica, a fer en grups reduïts durant el mes 

següent de finalitzar les sessions presencials.

500 

Fundació Doctor Robert 
Edifici UAB-Casa Convalescència

Sant Antoni Maria Claret, 171 

08041-Barcelona
Tel. 93 433 50 04/00   Fax: 93 433 50 06
E-mail: fdrobert@fdrobert.org
www.fdrobert.org

Nota:
La Fundació Doctor Robert es reserva el dret d’anul·lar aquesta activitat formativa 
si no s’arriba a un nombre mínim d’alumnes.

Dimecres de 16 a 20 h.

Certificat d’assistència expedit per la Fundació Doctor Robert.

Acreditació pel Consell Català de la Formació Mèdica 
Continuada en tramitació.

€ 

Període de preinscripció fins el 20 de febrer de 2004

30 persones 


