
 
 

CURS ZERO: 
GRAU EN 
PSICOLOGIA 
QUAN 

Del 4 al 7 de 
setembre de 2017 

0N 

Facultat de Ciències 
de la Salut 
 
Aula HD0216AI 

Horari: de 10:30 a 14:00 h  

INSCRIPCIÓ: A TRAVÉS DEL 
FORMULARI QUE TROBARÀS A : 
HTTP://PREINSCRIPCIO.UJI.ES 

  SI HAS DECIDIT 
ESTUDIAR EL 
GRAU EN 
PSICOLOGIA 

PREU 
10 € 

PROFESSORA 
María José Calero 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIÓ 
Del 22 de juliol al 31 

d’agost 

NOMBRE MÀXIM 
D’ALUMNES 
30 

 

Curs que la Facultat 

de Ciències de la 

Salut de l'UJI ha 

preparat per al nou 

alumnat. Per ajudar-

vos des del primer 

moment amb una de 

les assignatures 

més complicades 

del grau, Anàlisi de 

Dades.  T’INTERESSA 
 

  

 
  



La Facultat de Ciències de la Salut, dins del seu Pla Estratègic, ha previst l'organització del Curs Zero de 

l'àrea de Metodologia, de preparació per a cursar les assignatures de l'àrea, amb l'objectiu de reforçar 

coneixements bàsics sobre mètodes d'investigació i anàlisi de dades (estadística descriptiva, probabilitat, 

estadística inferencial). 
 

En l'àmbit de les Ciències de la Salut, i dins d'aquestes de la Psicologia, és bàsic el coneixement en 

aquestes disciplines, ja que, com qualsevol ciència, la Psicologia és el resultat d'una activitat dinàmica de 

recerca, que basant-se en l'observació sistemàtica dels esdeveniments ocorreguts en la vida quotidiana 

i, seguint les etapes del mètode científic, permet explicar, de manera contrastable, els fets que d'aquesta 

observació es deriven. Un dels passos intermedis entre l'observació i les conclusions que a aquesta 

subjauen, és l'anàlisi i la posterior interpretació de la informació recopilada, l'objectiu fonamental ha de 

ser l'examen exhaustiu de les dades mitjançant un tractament estadístic adequat. Per això la importància 

de l'estadística com a eina d'ús per a qualsevol psicòleg o psicòloga. 
 

Per aquest motiu aquest curs t'interessa. Previ a l'inici del curs acadèmic, entre el 4 i el 7 de setembre, 

s'impartirà aquest curs de modalitat presencial al matí, de 20 hores, 14 de les quals són lectives i 6 de 

tutories presencials. 

 

L'horari del curs és entre les 10:30 i les 14:00 hores. 
 

El lloc: l'aula d'informàtica de l'Edifici de la Facultat de Ciències de la Salut HD0216AI. 
 

La professora: María José Calero (despatx HC1159DD, a la Facultat de Ciències Humanes). 
 

El curs comença el dilluns 4 de setembre amb un enfocament teoricopràctic, per aquest motiu es du a 

terme a l'aula d'informàtica, en la qual tindrem accés a un ordinador i a un programa de tractament de 

dades estadístiques. 

 

El termini per a la matrícula és del 22 de juliol al 31 d’agost. 

 

La inscripció i el pagament es realitzarà a través del formulari que trobaràs a http://preinscripcio.uji.es/. 
 

El curs compta amb subvenció de la Universitat, de manera que el seu preu és de tan sols 10 €. 
 

Per a qualsevol problema amb la inscripció o el pagament pots enviar un correu a gascon@uji.es 

 

S'enviarà un correu confirmant inscripció el dia 1 de setembre. 

 

http://preinscripcio.uji.es/
mailto:gascon@uji.es

