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INTRODUCCIÓ: 

Tot i que la investigació es dugui a terme majoritàriament des d’hospitals, centres 

universitaris i empreses de la indústria farmacèutica, durant els últims anys s’ha vist 

un increment de la participació per part de farmacèutics comunitaris en projectes 

d’investigació.  

La investigació és un instrument que ens ajuda a quantificar i qualificar les nostres 

actuacions professionals, a evidenciar la nostra labor, a descobrir nous avenços 

científics i, per tant, a millorar l’assistència cap als nostres usuaris. 

El farmacèutic és l’expert sanitari més accessible. A primera línia amb el pacient té 

una gran labor com a educador sanitari i, com a expert en el medicament, pot 

traslladar una informació molt valuosa a la resta de professionals sanitaris. Per 

aquesta raó, és essencial que s’endinsi en la investigació en farmàcia comunitària. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

OBJECTIU GENERAL: 

L’objectiu general d’aquest curs és proporcionar al farmacèutic comunitari unes 

bases per realitzar estudis d’investigació en l’àmbit de l’oficina de farmàcia i saber 

interpretar articles científics amb facilitat.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  
 Conèixer la metodologia qualitativa i quantitativa. 
 Aprendre a definir una pregunta d’investigació. 
 Proporcionar les eines adequades per interpretar i poder realitzar una 

anàlisi critica de la qualitat d’estudis científics.  
 Familiaritzar-se amb les fonts documentals i bases de dades 

bibliogràfiques per a la cerca d’informació científica. 
 Ser un hàbil lector d’articles científics. 
 Assolir els coneixements teòrics i pràctics per poder fer divulgació de 

resultats científics amb l’elaboració de pòsters i la publicació d’articles a 

revistes científiques. 

DIRECCIÓ: 

Comissió de Formació Continuada del COFIB. 

COORDINACIÓ: 

Concepción Artigues Gayá, coordinadora de la Comissió de Formació 

Continuada del COFIB. 

Laia Solà Busquets, Àrea de Formació del COFIB. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA, PROFESSORAT, DATES I HORARIS: 

MÒDUL I.  GENERALITATS DE LA INVESTIGACIÓ: MÈTODE CIENTÍFIC. 

PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ.  TIPUS D’ESTUDI. ÈTICA I LEGISLACIÓ: EL 

COMITÈ D’ÈTICA. CERCA BIBLIOGRÀFICA I ÚS DE BASES DE DADES. 

Format híbrid: presencial + streaming. 

 Dimecres, 9 de novembre de 2022.  

 10.00 h a 14.00 h. 

Professorat:  

Adrian Rodriguez, Llicenciat i Doctor en Química per la Universitat de les Illes 

Balears, Màster en Estadística Aplicada,  Expert Universitari en Estadística Aplicada 

a les Ciències de la Salut i Facultatiu Resident de l’àrea d’Anàlisis Clínics de l’HUSE.  

Ha realitzat un any de postdoctorat a Roma, realitzant recerca en l'àrea 

d'epidemiologia nutricional aplicada a la litiasi renal. Durant tres anys ha estat 

vinculat al Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Son Llàtzer com a 

coordinador d'assajos clínics i recerca postdoctoral. Autor d'una trentena 

d'articles en revistes internacionals i ha participat en diversos projectes de recerca 

finançats. 

 

Francisco Berga, Llicenciat i Doctor en Química per la Universitat de les Illes 

Balears, Màster en Ciència i Tecnologia Química, i Facultatiu Resident de l’àrea 

d’Anàlisis Clínics de l’HUSE. Ha realitzat més de vint comunicacions per diferents 

congressos nacionals i internacionals, és autor de diversos articles en revistes 

internacionals i ha participat en dos projectes d’investigació en l’àrea de la 

biomineralització i la litiasi renal.  

Hi haurà un descans de 20 minuts on s’oferirà un coffee-break. 

 

 



 

 

MÒDUL I I .  TALLER PRÀCTIC: INTERPRETACIÓ DE LA LITERATURA 

CIENTÍFICA I  DE L’ESTADÍSTICA EN ESTUDIS PUBLICATS. COM 

ELABORAR UN PÒSTER.  REQUISITS PER LA PUBLICACIÓ D’UN ARTICLE A 

UNA REVISTA CIENTÍFICA.  

Assistència Presencial. 

 Dimecres, 16 de novembre de 2022. 

 10.00h a 14.00 h. 

Professorat:  

Josep A. Tur Marí, Catedràtic de Fisiologia i Director del Grup de Recerca en 

Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la Universitat de les Illes Balears, integrat 

en el CIBEROBN (Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició) de l’Institut de Salut 

Carlos III i de l’Institut d’Investigacions Sanitàries de les Illes Balears (IDISBA). 

Acadèmic fundador de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Ciències dels Aliments i 

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Membre 

del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició 

(AESAN) (2014-2018). Membre del Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària de 

les Illes Balears. Vocal d‘Alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les 

Illes Balears. Membre del Comitè Científic i Junta de Govern de la Vocalia nacional 

d’Alimentació del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. Redactor 

de la Declaració de la UNESCO de la Dieta Mediterrània com a Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat (2010). 

Hi haurà un descans de 20 minuts on s’oferirà un coffee-break. 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

DIRIGIT A:  

Farmacèutics comunitaris. 

HORES LECTIVES:  

7 hores. 

El primer mòdul es realitzarà en format híbrid. Es podrà escollir assistència 

presencial (saló d’actes del COFIB: Volta de la Mercè 4, Palma) o bé en línia 

mitjançant retransmissió en directe per streaming. El segon mòdul només es 

realitzarà en format presencial. La inscripció es durà a terme a través de la pàgina 

web privada del COFIB:  

https://www.cofib.es/collegiats/formacio.aspx 

 

MATRÍCULA: 

Col·legiats:  

15 €  (IVA inclòs) per un mòdul 

25 € (IVA inclòs) pel programa complet (2 mòduls) 

No col·legiats 

25 €  (IVA inclòs) per un mòdul 

40 € (IVA inclòs) pel programa complet (2 mòduls) 

Sol·licitada l’acreditació per part de la Comissió de Formació Continuada als 

alumnes inscrits al programa complet. 

Mínim d’inscrits: 15 persones. 

Per més informació  podeu contactar amb l’Àrea de Formació del COFIB, telèfon 

971 22 88 88 (extensió 5) o a través del correu electrònic: formacio@cofib.es. 


